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„JEI NORI TURĖTI TAI, KO 
DAR NETURI, PADARYK 
TAI, KO DAR NIEKAD NESI 
DARĘS.“

- Nossrat Peseschkian

ŽURNALAS SĖKMINGAM VERSLUI



2



3



4



5



6



7



Turinys

2022 / nr. 01  |    Žurnalas platinamas nemokamai   |   ISSN 2335-2108

Redakcijos
žodis

08
„MOUNTAIN 

PENTHOUSE“ 
SIŪLO PRABANGIAS 

PRANCŪZIŠKAS 
ATOSTOGAS

14
ATVIRI VONIOS 

KAMBARIAI: ŠIEK TIEK 
ŽEMĖS, MIŠKO IR 

DANGAUS

102
KLAIPĖDOS LEZ JAU 

PRADĖJO DIRBTI 
„REHAU“ GAMYKLA

114
PROTINGI LANGAI: 

ENERGIŠKAI EFEKTYVŪS 
IR GAMINANTYS 

ELEKTROS ENERGIJĄ 

122
DRAUGIŠKOS APLINKAI 

INOVATYVIOS 
ATLIEKŲ TVARKYMO 

TECHNOLOGIJOS 

22
RYŠKIAUSI 2022 METŲ 

ARCHITEKTŪROS 
PROJEKTAI

30
ASMENYBĖS: 

ŽURNALAS „TIME“ 
PASKELBĖ KENGO 

KUMĄ ĮTAKINGIAUSIU 
PASAULIO ARCHITEKTU 

36
IŠMANUSIS 

MIESTAS 8. DALYVIŲ 
PRISISTATYMAI

76
MODERNIOS 

HIDROIZOLIACINĖS 
MEDŽIAGOS – 

MAKSIMALI DRĖGMĖS 
IZOLIACIJA 

82
MODERNAUS NAMO 

KOKYBĖS DNR 

49
MODERNI 

ŠVIETIMO ĮSTAIGA: 
TECHNOLOGIJŲ IR 
DIZAINO VISUMA. 

DALYVIŲ DARBAI

68
ŽALIAS BALDŲ 

FABRIKAS MIŠKE 

98
TV BOKŠTAS – ŽVAIGŽDĖ 
VILNIAUS PANORAMOJE 

„Žmogus yra niekas be savo 
šaknų. Tegu tai bus mažytė oazė 
dykumoje, raudonas riebus molžemis, 
kokio nors kalno šlaitas, uolėta 
pakrantė ar didmiesčio gatvės 
lopinėlis. Kiekvienas suleidžiame 
šaknis į juodžemio sklypelį, į pelkę 
arba balto biraus smėlio juostą, į 
akmenį, asfaltą ar į kilimo skiautę 
tam, kad galėtume pavadinti šią 
vietą vienu vieninteliu svarbiu 
žodžiu – namai.“ (K. Vonnegutas)
Naujame projekte „Modernaus namo 
kokybės DNR“ žurnalas STRUCTUM 
ir architektas Tomas Lapė žingsnis 
po žingsnio pristato ilgą ir nuoseklų 
procesą, kuriame žmogus pasistato 
kokybišką namą ir kuria savo namus 
– neskubėdamas, nuosekliai, metai 
po metų, taip, kaip bitė renka medų 
į avilį, nes namai – tai nueito kelio 
atspindys. Neužtenka tik pastatyti 
namą, kurio lentos tvirtai sukaltos 
vinimis, stogas patikimas, o pamaitai 
– tvirti. Kad namas virstų namais, jis 
turi gauti dovanų energijos dozę iš 
savo autoriaus ir būsimo šeimininko. 
Namai – tai tam tikra visuma, kuri 
yra mums brangi, kurioje jaučiamės 
saugūs tokie, kokie esame. Tokie 
namai turi sielą ir juose gera gyventi.
Tarp šiandienių žmogaus poreikių 
svarbią vietą užima ir statybų 
proceso trukmė, ir technologijos bei 
inovacijos, kurios padeda pasiekti 
kokybiškesnį rezultatą ir gyvenimo 
komfortą. STRUCTUM konferencijoje 
„Namų DNR: funkcionalumo ir 
dizaino sinergija“ profesionalai 
siūlo modernius šiuolaikinės 
architektūros ir individualius dizaino 
sprendimus bei įvairias galimybes 
įsirengiant šiuolaikinius namus. 
Naujas konkursas „Namas X. 
Projektas – inovacija“ kviečia drąsiai 
kurti šiuolaikinio žmogaus poreikius 
atitinkančius namų projektus, kurie 
taptų geru pavyzdžiu ir įkvėpimu 
žmonėms, dar tik ieškantiems 
naujausius standartus atitinkančių 
namų, dar tik kuriantiems savo 
užuovėjos ir ramybės uosto viziją. 
Nes „ramybė – tai antras namų 
vardas“. (Kathleen Norris)
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STRUCTUM SHOWROOM kartu su LEDVANCE pristato išskirtinius 
apšvietimo gaminius. Į žmogų orientuotas apšvietimas (HCL, Human 
Centric Lighting) sutelkia dėmesį į žmones ir jų natūralios šviesos 
poreikį, t. y. tinkamu laiku sklinda tinkama šviesa, sukuria tokią darbo 
aplinką, kurioje imituojamas natūralios šviesos kitimas dieną su jos 
regimuoju, biologiniu ir emociniu poveikiu. LEDVANCE HCL SISTEMA 
BIOLUX – natūrali šviesa, kad ir kokia būtų užduotis.
Namuose tinkamas apšvietimas gali sukurti atitinkamą ir jaukią 
atmosferą, išryškinti daiktus, veikti aktyvumą, padėti susikaupti ir 
atsipalaiduoti. LEDVANCE SMART+ WiFi produktai įvairioms gyvena-
mosioms patalpoms ir lauko zonoms sujungia šiuolaikinio išmaniojo 
apšvietimo funkcijas su patraukliu dizainu.

LEDVANCE ekspozicija visų norinčiųjų lauks
 iki kovo 7 d., Raitininkų g. 4, Vilniuje.

Daugiau informacijos:
 showroom@structum.lt 

+370 626  36 493
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„MOUNTAIN PENTHOUSE“ SIŪLO 
PRABANGIAS PRANCŪZIŠKAS 
ATOSTOGAS Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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Kalnų vila Prancūzijoje, pavadinta „Mountain 
Penthouse“, kurios koncepciją sukūrė 
architektūros studija „Mind Design“ ir 
pagrindinis architektas Miroslav Naskov, 

pristatoma kaip drąsi atviro planavimo aukščiausios 
klasės prabangaus būsto koncepcija.

Vizualizacijos: Miroslav Naskov
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Privataus namo koncepcijoje suprojektuota 
gyvenamoji erdvė, kurios skaidrios stiklo sienos 
panaikina ribas tarp vidaus ir išorės erdvės, tarp 
dirbtinės ir natūralios aplinkos anapus vitrininių 
langų. Tokia koncepcija suteikia galimybę rinktis 
įvairią, kasdien vis kitokią supančią aplinką, o ne 
vienodą dizainą.

„Mountain Penthouse“ yra dviejų aukštų 
pastatas, kurį sudaro trys didelio tūrio erdvės 
po besileidžiančios bangos formos stogais. 
Dėl visiškai įstiklinto lankstaus stiklinio fasado 
pastatas yra kiaurai permatomas iš išorės, o 
viduje – užlietas dienos šviesos ir susiliejęs su 
jį supančiu mišku. 

Pastato struktūrą įrėmina monolitinė konstruk-
cija, kuri atlieka ne tik pagrindinio karkaso funk-
ciją, bet ir sukuria vizualiai įspūdingą neįprasto 
pastato formą. 
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Visos vidaus patalpos formuojamos suapva-
lintos, čia nėra kampų. Iš antrojo aukšto besi-
leidžianti, erdvės centre pakibusi dviejų dalių 
laiptinė griauna standartinį suvokimą ir labiau 
primena didelius mistinio fortepijono klavišus 
nei laiptų pakopas. Jai apšviesti pasirinktas 
pakabinamas šviestuvas, nuo kurio svyra bene 
tuzinas natūraliai neįmantrių formų lempų. O 
virš valgomojo stalo ir greta laiptų aikštelės bei 
ant sienų matomi dekoratyviniai pakabinami ir 
sieniniai šviestuvai, priešingai – savo įvairiomis 
ir įmantriomis formomis suteikia erdvei papil-
domų detalių. 
Pagrindinę bendrą erdvę puošia dizainerių 
sukurtas kabantis židinys. Aukščiausios klasės 
atmosferą nesuskaidytoje erdvėje paryškina 
dizainerių sukurti išskirtinio dizaino masyvūs 
baldai suteikia interjero kokybei naujų bruožų. 

Išskirtinė prabangi vilos „Mountain Penthouse“ 
atmosfera sukuriama dėl daugelio veiksnių: 
pastato vietos, panaudotų statybinių medžiagų 
ir originalaus elitinio dizaino. Projekto autoriai 
pasirinko medžio, stiklo, marmuro ir akmens 
apdailą ne tik dėl grožio, bet ir kaip patikimas, 
ekologiškas ir ilgalaikes medžiagas, užtikrinan-
čias, kad namo gyventojai jame bus saugūs 
ilgus metus.
„Mountain Penthouse“ kūrėjai teigia, kad kuror-
tiniame regione ši vila gali būti naudojama arba 
kaip privati rezidencija, arba kaip aukščiausios 
klasės viešbutis su keliais kambariais. Jie 
numatė galimybę vilą naudoti apgyvendinimo 
paslaugų ir pramogų poreikiams. Tai gali tapti 
realybe, atitinkamai pritaikius tam vilos aplinką 
ir teritoriją.

Vila, apsupta kalnų miško, yra ta vieta, kur žmo-
nės gali priartėti prie gamtos. Iš šios vilos gali-
ma dirbti nuotoliniu būdu mėgaujantis unikalia 
aplinka ir ramia atmosfera. Prabangus dizainas 
ir elegantiški erdvės tūriai papildo erdvę ir 
namą, leidžia tobulai pabėgti į gamtą, suteikia 
holistinės ir unikalios patirties. Skaidrumas įlieja 
į patalpų vidų panoraminius kvapą gniaužian-
čius vaizdus, kviečiančius gamtą tapti erdvės 
dalimi. Ištrindamos ribas tarp vidaus ir išorės, 
architektūra ir gamtinė aplinka kviečiami tapti 
viena kitos dalimi.
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APIE AUTORIUS  

Miroslav Naskov yra architektas, dizaineris, 
studijos „Mind Design“ (minD) įkūrėjas, 
Naujajame Bulgarijos universitete ir Londone, 
Architektūros asociacijos Architektūros 
mokykloje (Architectural Association School 
of Architecture’s), įgijęs architektūros bei 
urbanistikos magistro laipsnį ir kompiuterinio 
dizaino išsilavinimą. Jo specializacija – 
parametrinis projektavimas. Architektas mano, 
kad modernių technologijų naudojimas suteikia 
naujų projektavimo galimybių, o architektūros 
raida yra glaudžiai susijusi su pasauline 
tendencija kovoti su klimato kaita, todėl ateityje 
pastatai ir erdvės taps vis draugiškesni aplinkai 
ir atitiks aukščiausius tvarumo standartus. 
Miroslav anksčiau dirbo su „Populous“ ir „Zaha 
Hadid Architects“ komandomis ir teigia, kad 
didžiausią įtaką jo, kaip architekto ir dizainerio, 

tobulėjimui daro Antonio Gaudi, Zaha Hadid, 
Thomaso Heatherwicko ir Patriko Schumacherio 
darbai bei jų siekis išbandyti naujas idėjas, 
peržengiant tradicines ribas.
Architektų studijos „minD“ požiūriu, „viskas 
prasideda nuo idėjos“. Taip, kaip vystosi ir 
keičiasi žmogaus prigimtis, taip pat turi vystytis 
ir keistis namų apibrėžimas. Būstas tampa 
labiau hibridine erdve, kurioje žmonės gyvena, 
žaidžia, dirba, susitinka gyvai arba naršydami 
socialiniuose tinkluose. Tai skatina kurti tokią 
architektūrą, kuri yra paslanki ir meta iššūkį 
įprastiems stereotipams bei statiškoms 
klasifikacijoms pagal bendrąjį tipą ar statiškoms 
struktūros idėjoms, bet didina žmonių komfortą 
ir juos supančios aplinkos įvairovę.

Miroslav Naskov
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ATVIRI VONIOS KAMBARIAI: 
ŠIEK TIEK ŽEMĖS, MIŠKO IR 
DANGAUS

Privati erdvė dažniausiai asocijuojasi su to, kas vyksta viduje, su 
paslaptimis, leidžiančiomis žmonėms patirti tam tikras intymumo 
akimirkas. Šiuo tikslu buvo projektuojami tradiciniai vonios kambariai 
mažinant angas iki minimumo arba kartais visiškai jas pašalinant. 

Tačiau ši patalpa, būdama tokia svarbia pastato erdve, įgauna kitokių, pačių 
netikėčiausių architektūrinių sprendimų. Nuo šiol vonios kambariai tampa 
atviresni, labiau sulieja su gamta neprarasdama intymumo. 

Autorius: Vaiva Didžiulytė

Nuotr.: Photographix, Patrick Reynolds
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Autorius: Vaiva Didžiulytė

TALA, INDIJA
 „Tree Villa“ yra įsikūrusi ant kalvos viršūnės 
„threesort“ uolos, apsuptos vingiuoto upės 
kraštovaizdžio. Idiliška aplinka Taloje, vakarinėje 
Indijos pakrantėje, yra vos už kelių žingsnių nuo 
Kudos urvų. Beveik prieš 20 šimtmečių budistų 
vienuoliai instinktyviai suprato šio meditacinio 
kraštovaizdžio savybes ir pavertė kalvas savo 
namais. „Tree Villa“ buvo suprojektuota pratę-
siant šio kraštovaizdžio tradicijas ir sukuriant 
daugybę neryškių pereinamųjų erdvių, turinčių 
skirtingą skaidrumo ir atvirumo lygį šioje miš-
kingoje atogrąžų aplinkoje.
Nuolatinis priminimas apie kvapą gniaužiančius 
vaizdus sustiprina tvyrančią atmosferą, atsi-
spindinčią visame name. Architektūriniai namo 
elementai buvo kruopščiai sukurti tam, kad kie-
kvienas perteiktų savo žinią: vonios korpusas 
– iš vertikalių medinių lentjuosčių, įmontuoto-
mis eidrodinėmis plokštėmis, atspindinčiomis 
mišką. Šią erdvę juosia tvorą primenanti siena 
iš medinio grotelių karkaso ir balto organinio 
stiklo, bet taip pat ji patenka į įstiklintą vidinę 
erdvę. Senas garugos vaismedis pramuša lauko 
vonios grindis. Šakos pasklinda lauko vonios 
kambaryje ir išeina per kelias apskritas angas 
sienoje. Laisvai pastatoma vonia ir erdvės po-
jūtis viduje ir lauke sukuria idealią atpalaiduo-
jančią aplinką.
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TOKIJAS, JAPONIJA
Miško parke stovi namas: betoninę dėžę prime-
nančiame name visos detalės suprojektuotos 
jautriai atsižvelgiant į kontekstą, sukuriant vietą 
gyventi harmonijoje su kraštovaizdžiu.
Pagrindinės gyvenamosios erdvės yra 2 aukšte, 
plūduriuojančiame tarp miško medžių viršūnių. 
Dideliuose stiklinimo plotuose atsiveria platūs 
vaizdai į pietus, o atidarius šiuos stiklus vidus ir 
išorė susijungia. 
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TOKIJAS, JAPONIJA
„Dancing Trees, Singing Birds“ – tai būsto kom-
pleksas, esantis puikioje Tokijo vietoje. Sklypo 
gale yra 40 metrų pločio medžių giraitė, kuri 
auga šlaite. Architektų komanda nusprendė su-
kurti projektą,  užtikrinantį maksimalų tūrį, kartu 
pjaunant kuo mažiau šių medžių. Pirmiausia su 
arboristo pagalba buvo ištirtos šaknų vietos, 
kad konstrukcinės sienos būtų pastatytos kuo 
arčiau medžių, tad nereikėtų pjauti storų šaknų.
Pagal sukurtą unikalią metodiką išmatuotos 
visos 15 cm ar didesnio skersmens šakos ir iš 
šių duomenų sukurtas trimatis kompiuterinis 
vaizdas. Tada imituotas medžių augimas ir šakų 
siūbavimas taifūnų metu, kad nustatytų erdves, 
kuriose nebūtų šakų, ir šiose erdvėse išdės-
tytos patalpos. Tai lėmė ne tik netaisyklingos 
išorinės formos kambarius, bet ir harmoningą 
natūralios aplinkos integraciją. 
Pastato vidų sudaro didelės erdvės, tokios kaip 
vonios kambariai, pastatyti su plienine karkasi-
ne konstrukcija, besitęsiančia į medžius. Šiuo 
atveju vonios kambarys yra arti medžių, todėl 
žalią lapiją galima matyti pro didžiulius langus. 
Šalia langų – vonios ir praustuvai, sukuriantys 
erdvę, kurioje žmonės jaučiasi gyvenantys kar-
tu su medžiais. Tai suteikia žmonėms galimybę 
pažvelgti į po medžius bėgiojančias voveraites, 
užuosti gėlių kvapą ir išgirsti paukščių čiulbesį. 
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NAUJOJI ZELANDIJA
Koromandelis Bachas – tai namo projektas, 
primenantis konteinerį, lengvai nuleistą ant 
žemės, iš naujo interpretuojantį Naujosios 
Zelandijos statybos tradiciją – medžio apdirbi-
mą – struktūros, apmušalų, pamušalų ir stalių 
gaminių išraišką neapdorotu ir unikaliu būdu. 
Neapdorota natūrali mediena, tvarus ir atsi-
naujinantis išteklius, suteikia ryšį su natūralia 
gamta.
Tokia namų forma primena stačiakampę pala-
pinę ar stovyklavietę: svetainėje galima pajusti 
saulės spindulius ir jūros vėjelio aromatą, an-
trame aukšte esančios patalpos yra uždaros 
ir vėsios. Atviras vonios kambarys ir kilnojama 
vonia leidžia prausimosi duše ir maudymosi ri-
tualams susieti ir patirti ryšį su gamta.
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„Purso                  “ stumdomų durų sistema sukurta vadovaujantis 
aukščiausiais „Passive House Institute“ standartais. Unikalūs itin 
šiltos šerdies aliuminio profiliai užtikrina geriausią izoliaciją. „LK100 
eco“ sistema gaminama iš perdirbto aliuminio. 

Purso Building Systems  |  Savanorių pr. 178F, Vilnius  |  Tel.: +370 619 66 222  |  egidijus.bunikis@purso.com

www.purso.fi/en

                      

    Uw 
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RYŠKIAUSI 2022 METŲ 
ARCHITEKTŪROS PROJEKTAI

Architektūros portalas www.dezeen.com 
išrinko įdomiausius ir ryškiausius archi-
tektūros projektus, kuriuos planuojama 
užbaigti 2022 metais.

Nuotr.:  Chris Stowers, MIR, Marcel Steinbach, OMA
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TAIPĖJAUS SCENOS MENŲ CENTRAS, 
TAIVANAS; SUKŪRĖ OMA

2022 metų kovą Taivano sostinėje duris atvers 
Taipėjaus scenos menų centras, kuris stato-
mas nuo 2012-ųjų. Futuristinės išvaizdos centrą 
sukūrė tarptautinis architektų biuras „Metro-
politan Architectural Office“ (OMA), bendradar-
biaudamas su vietos architektūros studija „Kris 
Yao | Artech“ ir inžinerijos įmone „Arup“. 
59 000 kv. metrų ploto kompleksą sudaro trys 
unikalios teatro erdvės, sujungtos su centriniu 
stikliniu korpusu, iš kurio atrodo išsikišusios. 
Vienas iš korpusų – „Globe Playhouse“ – sferinis 
800 vietų teatras, panašus į planetą, įsirėžusią į 
pastatą. Kitos salės – 1 500 vietų Didysis teatras 
ir „Blue Box“ tipo 800 vietų daugiaformis korpu-
sas teatro eksperimentiniams spektakliams. 
Juos sujungus susidarytų milžiniška 2 300 vietų 
salė, pavadinta „Super Theater“. 
Visos Taipėjaus scenos menų centro techninės 
patalpos ir užkulisių zona yra centriniame kube, 
kurį supa perėjimo takai, pavadinti viešąja kilpa. 
Tiek į spektaklius atėjusiems žiūrovams, tiek 
plačiajai visuomenei jie yra atvirai permatomi.
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„SYDNEY MODERN“, AUSTRALIJA; 
SUKŪRĖ SANAA

Australijoje, Sidnėjuje, šiemet bus užbaigta 
Naujojo Pietų Velso meno galerijos plėtra. Ja-
ponijos architektūros studija SANAA („Sejima 
and Nishizawa and Associates“) suprojektavo 
jos priestatą „Sydney Modern“, kuris sukurtas 
kaip kontrastas esamos galerijos XIX amžiaus 
neoklasicistinės architektūros pastatams. 
Seną ir naują statinius skiria aikštė – „viešojo 
meno sodas“.
Naująjį pastatą sudaro stačiakampio formos 
paviljonai stiklinėmis sienomis. Jie sujungti 
dideliu, kelių lygių atrijumi, iš kurio pro stikli-

nes sienas atsiveria vaizdas į Sidnėjaus uostą. 
Paviljonai leidžiasi nuo kalvos Woolloomooloo 
įlankos link. Iš viso priestate bus 7 000 kv. metrų 
galerijos erdvė ir dvi galerijos, kurių kiekviena 
yra didesnė nei 1 000 kv. metrų su 5,5 metro 
aukščio lubomis. 
Kita didelė galerijos erdvė įrengta po pastatu, 
jos konstrukcijai panaudotas rekonstruotas 
Antrojo pasaulinio karo laikų naftos rezervua-
ras. Ši erdvė bus 2 200 kv. metrų, joje bus ren-
giami dideli renginiai.
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„LANTERNEN“, DANIJA; SUKŪRĖ 
„SNØHETTA“ IR „WERK ARKITEKTER“

Danijoje, Esbjergo krantinėje, statomas medinis 
vandens sporto bendruomenės centras „Lan-
ternen“ – Norvegų tarptautinio architektūros, 
kraštovaizdžio ir interjero dizaino biuro „Snøhe-
tta“ kartu su „WERK Arkitekter“ suprojektuotas 
pastatas, skirtas valčių mėgėjams. Tikimasi, kad 
šis centras sustiprins Esbjergo, kuris praeityje 
buvo svarbiausias Danijos žvejybos uostas, gy-
ventojų ryšį su jūra. Apskritos formos statinio 
medinį fasadą puošia dideli langai, iš kurių at-
siveria vaizdas į jūrą. Langai apšviečia pastatą 
naktį, tad jis primena žibintą arba švyturį („Lan-
ternen“ daniškai reiškia „žibintas“) ir švies kaip 
naujas Esbjergo uosto orientyras.
Pastato centre yra atviras atrijus, kuriame 
antrojo aukšto lygyje įrengta terasa. Į ją veda 
platūs laiptai. Apsupta apskirtos formos pas-
tato patalpų, ši terasa taps „Lanternen“ centru 
lankytojams, besinaudojantiems treniruočių 
patalpomis ir klubų salėmis, išdėstytomis aplink 
jos perimetrą. Techninės patalpos yra pirmaja-
me aukšte – jos matomos po terasa. Ten įsikurs 
vandens sporto klubai, veiks treniruočių pa-
talpos, dirbtuvės ir valčių saugykla, į kurią per 
didelę fasado angą galės įplaukti mažos valtys 
ir baidarės. Pro dvi dideles angas, atsiverian-
čias virš jų esančios terasos grindyse, žemyn 
patenka dienos šviesa.
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ARKANZASO DAILĖS MUZIEJUS, 
JAV; SUKŪRĖ „STUDIO GANG“

Šiemet gegužę JAV turėtų būti baigtas per-
tvarkyti Arkanzaso dailės muziejus Litl Roke, 
kuris yra kapitaliai remontuojamas. Amerikos 
architektūros ir miesto dizaino biuras „Studio 
Gang“ šiam projektui sukūrė sulankstytos for-
mos betoninį stogą. Senasis muziejaus kom-
pleksas pastatytas 1937 metais ir daug kartų 
plėstas. Dabar sukurtas briaunotas, sulanksty-
tos formos stogas, išdėstytas klostėmis, taps 
vienijančia ašimi – nauji pastatai, virš kurių yra 
sulankstytas stogas, kirs muziejaus kompleksą 
ir sudarys centrinę jo ašį. Tai bus „kaip augalo 
stiebas“, jungiantis atnaujintas galerijas ir nuo 
jo atsišakojančias ekspozicijų erdves. Abiejuo-
se galuose betoninis stogas išplatės, deng-
damas įėjimus. Šiaurėje, kur muziejus atsuktas 
į miestą, stogas apjuos kiemą ir įrėmins antro 
aukšto salę su stikliniu fasadu nuo grindų iki 
lubų. 12 300 kv. metrų ploto muziejus bus ap-
suptas kraštovaizdžio viešo parko. 

SUNDBY MOKYKLA, DANIJA; SUKŪRĖ 
„HENNING LARSEN ARCHITECTS“

Pradinė mokykla, ant kurios stogo bus galima 
vaikščioti, taps pirmuoju tokio tipo pastatu 
Danijoje, kuriam bus suteiktas Šiaurės šalių 
ekologinis ženklas Danijoje. Sundby mokykla 
atrodys tarsi išaugusi iš žemės. Danijos archi-
tektūros studija „Henning Larsen Architects“ 
sukūrė dviejų aukštų mokyklos projektą kaip 
C formos struktūrą, kuri susilieja su aplinkiniu 
kraštovaizdžiu. Jos stogas susilies su žeme 
ir įsilies į reljefą, sudarydamas vaikščiojamą 
žalią stogą, į kurį bet kuriuo metu galės patekti 
visuomenė. Mokykloje bus daug erdvių, kurios 
atsidarys į išorę, kad būtų galima pasinaudoti 
jos artumu gamtai.
Dizainas, kurį taip pat kūrė „SKALA Architects“, 
„ETN Architects“, MOE, „Autens“ ir „BO-HUS“, 
sudaro daugybė sporto įrenginių, muzikos 
kabinetų, biblioteka ir didelių mokymo erdvių. 
Mokyklos vidaus erdvės gali būti pertvarkomos 
ir perkeliamos pagal jos poreikius. Numatyta 
ir mokyklos plėtra ateityje – jos konstrukcija 
leis išplėsti pastatą nuo dviejų iki trijų aukštų. 
Naujoji mokykla turėtų būti atidaryta 2022 metų 
vasaros pabaigoje, joje dirbs 100 darbuotojų ir 
mokysis 580 mokinių iki 16 metų.
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„SAN PELLEGRINO“ GĖRIMŲ 
GAMYKLA, ITALIJA, BIG

Nauja „San Pellegrino“ gaiviųjų gėrimų bendro-
vės būstinė ir išpilstymo gamykla kalnų slėnyje 
Šiaurės Italijoje bus baigta statyti šiemet. Ją 
projektavo architektūros grupė „Bjarke Ingels 
Group“ (BIG). 17 000 kv. metrų ploto patalpos pa-
keis išpilstymo gamyklą ir biurus, kurie čia veikė 
nuo 1899 metų. Architektai pasiūlė naują statinį 
„išauginti“ iš senojo komplekso. Suprojektuota 
daugybė pastatų, sujungtų takais po didžiulė-
mis arkomis. Šiose erdvėse įrengtos viešosios 
erdvės ir lankytojų centras atveria vaizdus į upę 
ir Alpių kraštovaizdį. 
Pasitelkus klasikinius Italijos architektūros ir 
urbanistikos elementus – pasažus ir portikus – 
sukurta architektūrinė aplinka, kurioje gamyba 
ir vartojimas, gamta ir architektūra, lauko ir 
vidaus erdvės yra integruoti. Šiauriniame gamy-
klos sparne įrengtas lankytojų centras, iš kurio 
jie galės stebėti, kaip gaminamas mineralinis 
vanduo.
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„THE REEFLINE“, JAV; SUKŪRĖ OMA
 „The ReefLine“ – tai povandeninis skulptūrų 
parkas netoli Majamio paplūdimio, skirtas ap-
saugoti krantą nuo klimato kaitos padarinių. Jo 
eksponatus bus galima apžiūrėti tik nardant. 
Pirmasis projekto etapas turėtų būti baigtas šį 
mėnesį. Projektą sukūrė tarptautinis architek-
tų biuras „Metropolitan Architectural Office“ 
(OMA), dirbdamas su jūrų biologų, mokslininkų 
ir pakrančių inžinierių komanda. „ReefLine“ 
geometriniai betoniniai moduliai bus įrengti 
maždaug šešių metrų gylyje po vandeniu ir 
maždaug 247 metrų atstumu nuo kranto. Jie 
tęsis nuo Pietų paplūdimio (South Beach) pieti-
niame miesto gale iki pat šiaurinės Majami Bičo 
pakrantės. 

Meno kūriniai ir geometriniai betoniniai modu-
liai veiks kaip dirbtinis rifas, kuriame gali gyventi 
nykstanti jūrų gyvybė. Dirbtinio rifo konstruk-
cijos bus pagamintos iš specialių medžiagų 
– betono ir kalkakmenio, nes jie chemiškai 
panašūs į natūralų rifų substratą. Meno kūriniai, 
sumontuoti tarp betoninio karkaso, taip pat 
bus pagaminti iš panašių medžiagų ir nulieti 3D 
spausdintuvu kaip rifo dalis. Tarp povandeninių 
instaliacijų bus smėliu užneštų automobilių ir 
sunkvežimių skulptūrų bei povandeninės tyrimų 
stoties modulis. „ReefLine“ suteiks pramogą 
parko lankytojams ir struktūrą koralams bei 
kempinėms natūraliai kolonizuotis, pridėdama 
biologinės įvairovės vietovei, kuri šiuo metu yra 
povandeninė smėlio dykuma. 
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„VALLEY“, NYDERLANDAI; 
SUKŪRĖ MVRDV

Amsterdame šiemet bus užbaigtas statyti 
architektų studijos MVRDV sukurtas namų 
kompleksas su trimis daugiafunkcės paskirties 
daugiaaukščiais namais. Trys briaunotos viršū-
nės sujungtos terasiniu podiumu, kuris imituoja 
slėnį tarp kalnų. Aukščiausia viršūnė siekia 100 
metrų. Fasadų apdaila pereina nuo stiklo iki 
uolėtų paviršių, sudarytų iš akmenimis dengtų 
terasų, iš fasado išsikišusių erkerių ir balkonų. 
Dantyti fasadai ilgainiui bus apželdinti. „Žaliąjį 
sluoksnį“ sudarys 13 000 augalų, medžių ir krū-
mų. Siekiama, kad pastato dizainas primintų 
žalią kaimą.
Trys pastato bokštai yra suprojektuoti ant dau-
giafunkcio cokolio ir nustumti kiek įmanoma iki 
pat kraštų. Veidrodinio stiklo išorinis pastato 
fasadas atspindi aplinką ir leidžia pastatui įsilie-
ti į bendrą visumą. Jo vidinį fasadą kuria šiurkš-
taus akmens terasos, kuriose didelė dalis ploto 
skiriama augalams. Didelė natūraliu akmeniu 
visiškai dengta erdvė, į kurią šviesa patenka 
per du didelius stiklinius stoglangius, skirta ne 
tik gyventojams – čia planuojama organizuoti 
renginius. Įspūdingo dydžio pastate septyni 
aukštai bus skirti biurams. Jame bus apie 200 
butų. Pėsčiųjų takas šalia pastato veda į centri-
nę jo dalį, įsivaizduojamą slėnį, išsidėsčiusį per 
ketvirtą ir penktą aukštus. 

„MINAMISANRIKU 311“ MEMORIALAS, 
JAPONIJA; SUKŪRĖ „KENGO 

KUMA AND ASSOCIATES“
Tikimasi, kad šiemet bus užbaigtas statyti „Ken-
go Kuma and Associates“ suprojektuotas me-
morialinis ir turizmo centras Japonijoje, skirtas 
prieš dešimtmetį įvykusio žemės drebėjimo ir 
cunamio aukoms atminti. Pastatas, pavadintas 
„Minamisanriku 311“ memorialu, jo didelis ka-
bantis stogas bus nukreiptas į dangų, o fasadą 
dengs kedro danga. 2011 metų kovo 11 dieną dėl 
didžiojo žemės drebėjimo Rytų Japonijoje kilo 
cunamis, kuris nusinešė tūkstančius gyvybių, o 
Fukušimoje įvyko branduolinės elektrinės ava-
rija. Iki šiol keliose vietose jau iškilo paminklai, 
skirti išreikšti pagarbą aukoms ir prisiminti. „Mi-
namisanriku“ prefektūroje atidarytas specialus 
memorialinis parkas.
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ASMENYBĖS

ŽURNALAS „TIME“ PASKELBĖ 
KENGO KUMĄ ĮTAKINGIAUSIU 

PASAULIO ARCHITEKTU

Japonas Kengo Kuma – vienintelis architektas žurnalo „Time“ paskelbtame 100 
įtakingiausių 2021 metų pasaulio žmonių sąraše. K. Kuma įvertintas už „sudėtingus 
pastatus“, kurie apibūdinami kaip „pradingstanti architektūra“.

Pernai šis architektas buvo dėmesio centre, nes jo vadovaujama architektų studija 
„Kengo Kuma and Associates“ projektavo Japonijos nacionalinį stadioną – svarbiausią 
2021 m. vasarą vykusių Tokijo olimpinių žaidynių objektą. Jo projekte ryškiai matomas K. 
Kumos braižas: ovalo formos konstrukcijos fasadą puošianti žaluma ir mediniai karnizai 
– mėgstama šio architekto medžiaga – susilieja su stadiono aplinką supančiu sodu. 
Stadiono konstrukcija pastatyta iš medienos, gautos iš visų 47 Japonijos prefektūrų. K. 
Kumos su komanda suprojektuotas naujasis Japonijos nacionalinis stadionas pakeitė 
senąjį stadioną, kuris buvo pastatytas Tokijuje prieš 1964 metų olimpines žaidynes. 
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KARJERA
Jokohamoje, Kanagavos prefektūroje, gimęs 
Kengo Kuma (1954) laikomas vienu reikšmin-
giausių šiuolaikinių japonų architektų. 1979 
metais jis baigė architektūros studijas Tokijo 
universitete. Tęsė studijas Kolumbijos universi-
tete Niujorke. 1990 metais įkūrė architektų biurą 
„Kengo Kuma and Associates“, veikiantį Tokijuje 
ir Paryžiuje, kur dirba daugiau nei 150 architektų. 
Beveik 30 metų K. Kuma yra vienas pagrindinių 
šiuolaikinės japonų architektūros talentų. 

K. Kumos suprojektuoti pastatai Japonijoje, 
Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV ir kito-
se pasaulio šalyse. Tarp žinomiausių – Škotijos 
dizaino muziejus „V&A Dundee“, kurį 2019-aisiais 
žurnalas „Time“ įtraukė į geriausių metų pasau-
lio vietų sąrašą. Kiti žinomesni objektai – „Tai-
koo Li Sanlitun“ komercinis pastatas Pekine, 
Akmens muziejus (2000) ir Ando Hiroshige mu-
ziejus (2000), kultūros centras „Chokkura Plaza“ 
(2006) ir Suntory meno muziejus (2007) ir kt. 
Naujausi nedideli projektai apima meditacines 
vietas, pastatytas iš medžio, pavyzdžiui, daois-
tų šventyklą Sindžu mieste (Taivanas, 2018 m.) 
ir Meditacijos namus Kriune (Vokietija, 2019 m.).

„Gimiau vietovėje tarp Tokijo ir 
Jokohamos, kuri nepriklausė nė vienam 

miestui. Nuo pat mažens važinėjau 
Toyoko linija, jungiančia šiuos du 

didžiuosius metropolius. Kelionės buvo 
neatsiejama mano kasdienio gyvenimo 

dalis. Tapau „pasienio žmogumi“, 
žvelgdamas į Tokiją pašalinio žvilgsniu. 
Stebint miestą vaikštant jo gatvėmis, 
buvo galima atrasti daugybę vietovių, 

kultūrų ir žmonių. Tokijas yra mažų 
kaimų grupė, o ne didelis miestas. 

Kurdamas nacionalinį stadioną 2020 
metų Tokijo olimpinėms žaidynėms, 

sutelkiau dėmesį į tai, kad sukurčiau 
tai, kas atitiktų Aojamos, Sendagajos 

ir Gaieno sostinės rajonus, o ne tai, 
kas reprezentuotų visą Japoniją. Tai 

pavyko pasiekti gilinantis į šių skirtingų 
„kaimų“ esmę. Kai projektuoju pastatą 

bet kuriame mieste, manau, kad 
pasaulį sudaro kaimai, o ne tautos.“

KENGO KUMA
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AISTRA 
Augdamas Kengo lankė Eiko Gakuen pagrindinę 
ir vidurinę berniukų mokyklą, kurią Kamakuroje, 
Kanagavos prefektūroje, 1947 metais įkūrė Jė-
zaus draugija. Jo tėvas taip pat buvo architek-
tas ir mėgo modernią architektūrą. Jis parodė 
sūnui geriausių architektų pastatus. 

Kengo rimtai susidomėjo architektūra, kai 
jam buvo 10 metų. Ruošdamasi 1964-ųjų Toki-
jo olimpinėms žaidynėms, Japonija išgyveno 
ekonomikos pakilimą, sostinėje kilo modernūs 
pastatai. Tėvas nuvedė dešimtmetį Kengo į vie-
no žymiausių Japonijos modernizmo architektų 
Kenzo Tange sukurtą daugiafunkcę Yoyogi na-
cionalinę sporto areną – vieną svarbiausių 1964 
metų Tokijo olimpinių žaidynių vietą. 

K. Tange suprojektuota sporto arena yra Vakarų 
modernizmo estetikos bei tradicinės japonų 
architektūros hibridas ir architektūros ikona. 
Šis architektas žinojo, kaip pokario metais 
turimomis technologijomis sukurti japoniškus 
simbolius. Viename didžiausių Tokijo parkų į 
kraštovaizdį integruotas pastatas su subtilių 
konstrukcinių trosų kreivėmis, išlinkstančia 
stogo plokštuma ir apskritu betoniniu pagrindu 
tarsi išnyra iš aikštelės, su kuria atrodo kaip 
viena vientisa visuma. 

Kengo buvo sužavėtas. Jį taip įkvėpė šis vaiz-
das, kad nusprendė tapti architektu. Architek-
tūra tapo jo aistra, nepaleidžiančia visą gyveni-
mą. O architektą Kenzo Tange visą gyvenimą jis 
vadina savo krikštatėviu ir mini kaip pagrindinį 
įkvėpimo šaltinį. 

„Mano, architekto, gyvenimas yra 
intymi ir tikrai įkvepianti knyga, 
atskleidžianti grožį, egzistuojantį 
kasdienėse pasaulio erdvėse.“ 

KENGO KUMA
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MEDŽIAGOS
K. Kumos idealas – sudėtingi pastatai, kurie 
išnyksta susilieję su aplinka, svajonė – Tokiją 
vėl paversti mediniu miestu. Užaugęs mažame 
mediniame name, pastatytame 1942 metais, 
architektas K. Kuma savo projektais rodo archi-
tektūros galimybes naudoti medieną, kuri kartu 
su žaluma sukuria tobulą harmoniją. Jis mini 
vieną iš savo įkvėpimo šaltinių – medinę Horyuji 
šventyklą Naroje, pastatytą VII amžiuje. K. Kuma 
sutinka, kad pasiekti medinį Tokiją užtruks, bet 
tai ne tik svajonė – jis jau pradėjo ją įgyvendinti 
kiekvienu nauju savo „mediniu“ projektu ir tikisi, 
kad jo svajonė išsipildys.

K. Kumos pastatai nekonkuruoja su kalnais, jie 
mokosi iš jų ir susilieja su jais. Jo architektūra 
demonstruoja nuolankumą, kurio trūksta dan-
goraižiams. Jo architektūriniai kūriniai linkę na-
tūraliai susilieti su kultūrine ir gamtine aplinka.

Projektuose naujai interpretuojami tradiciniai 
Japonijos architektūros elementai ir modernus 
dizainas, demonstruojamos natūralios medžia-
gos. Architektas semiasi įkvėpimo iš gamtos ir 
jos santykio su architektūra. Jo darbai sukuria 
harmoningą pastato ir kraštovaizdžio pusiaus-
vyrą, o dizaino vizija išreiškia emocinį medžiagų 
turinį, susijusį su tradiciniu japonų mokymu. 

K. Kumos suprojektuotų erdvių lankytojai gali 
įvertinti, kaip jis meistriškai manipuliuoja šviesa 

FILOSOFIJA
K. Kumos projektai yra nepaprastai svarbūs no-
rint suvokti jo kūrybos filosofiją. Jis yra išleidęs 
dešimtis knygų, kuriose pasakoja apie savo 
karjerą, dalijasi savo žiniomis apie įkvepiančius 
architektūros kūrinius visame pasaulyje, kurie 

Įtakingas architektas nevengia viešai kritikuoti 
tai, kas apibrėžiama kaip „betoninė statyba“, 
nes pats visada ieško naujų medžiagų, kurios 
pakeistų betoną ir plieną. K. Kuma kritikuoja ir 
pernelyg didelį „objektyvumą“, kuris persmelkia 
Vakarų architektūrą ir neleidžia „užmegzti svei-
kų santykių su aplinka“. 

ir imituoja senovinių šventyklų bei tradicinių ja-
poniškų namų formą, projektuodamas erdves, 
kurios sukuria raminančią atmosferą. Jo kūry-
bos pagrindas – šviesa, kurią pasitelkęs bando 
pasiekti „erdvinio nematerialumo“ jausmą, nau-
dodamas natūralias medžiagas ar stiklą. 

Vietinės kilmės mediena užima pagrindinę vietą 
K. Kumos kūryboje – daugelyje jo projektų nau-
dojamos kryžminės arba tarpusavyje sujungtos 
medinės sijos. Jis taip pat naudoja netradici-
nes medžiagas, tokias kaip bambukas, akmuo 
ir keramika.

K. Kuma mano, kad ateityje 80 procentų visos 
architektūros bus renovacija. Kai kurie šio le-
gendinio architekto naujausi projektai rodo šią 
pakartotinio naudojimo ir atnaujinimo filosofiją.

„Rekonstrukcija man yra įdomi ir emocinga. 
Tai reiškia, kad galiu bendrauti su žmonėmis, 

kurie mirė, su praeities siela.“
KENGO KUMA

padarė jam įtaką ir motyvavo tapti architektu, 
ir analizuoja modernias statybų technologijas. 
K. Kuma daug rašo apie architektūros istoriją 
ir teoriją. Jo knygos, straipsniai, esė atspindi 
asmeninę jo filosofiją.

Vienoje iš daugelio savo knygų, išleistų olimpi-
nių žaidynių metu, – „Mano kaip Tokijo architek-
to gyvenimas“ (My Life as an Architect in Tokyo) 
K. Kuma aprašo pastatus, kuriuos suprojektavo 
ir pastatė jo įmonė, ir tuos, kurie padarė jam 
įtaką. Jis supažindina skaitytojus su „kaimu“ 
Tokijumi – Shibuya, Shinjuku, Mejiro, Ikebukuro, 
Ueno ir Shinbashi mikrorajonais.

Dešimtys iliustracijų jo knygose dažnai yra jo 
paties eskizai. Architekto knygų gerbėjai sako, 
kad uždegantys jo pasakojimai apie įvairius, net 
mažai žinomus architektūros objektus, vilioja 
juos aplankyti arba prie jų sugrįžti.

Pagal šintoizmo tikėjimą, daiktai turi sielą. Šintoizmas – senoji japonų religija – red.
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AKADEMINĖ IR MECENATO VEIKLA
Didžiąją savo karjeros dalį K. Kuma derina pro-
fesinę architekto praktiką ir akademinę veiklą, 
jis – Tokijo universiteto Architektūros instituto 
ir Kejo universiteto profesorius. 

Architektas K. Kuma finansiškai remia būsimu-
osius architektus, siekiančius mokslo. Fondas 
„The Kuma Architecture Scholarship Fundation“ 
skiria architektūros studentams stipendijas, 
nes, kaip rašo pats K. Kuma, būdamas jaunas 
jis patyrė, kokia svarbi jaunam žmogui parama, 
suteikianti galimybes studijuoti.

„Kai buvau jaunas, man rūpėjo visokios stipendijos. (...) 
Dėl to galėjau keliauti ir pamatyti kiekvieno regiono 
architektūrą, taip sužinojau apie Japonijos regionų žavesį. 
Stebėdamas įprastą žvaigždžių architektų gyvenimą ir 
darbą, kuris atrodė tolimas kaip Dievas virš debesų, pajutau 
kažką panašaus į pasitikėjimą, kad galiu gyventi taip, kaip šie 
architektai. Pajutau, kad mano tolima svajonė kiek priartėjo. 
Taip pat prisimenu, kad būdamas jaunas galvojau apie 
tai, jog reikia dalytis ir užauginti kitą jaunų žmonių 
kartą. Kai esi jaunas, užtenka smulkmenos žmogui 
pasikeisti. Ir smulkmena gali užauginti didį žmogų.
Norėčiau padėti kurti tokią galimybę.“
KENGO KUMA
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Konkurse „Išmanusis miestas 8“ dalyvaujanti 
studentė pasirinko teritoriją Elektrėnų marių 
pakrantėje neatsitiktinai. Ji teigia, kad būtent 
šioje vietoje galima įgyvendinti įvairių projektų.

„Čia galima išplėsti miestą sukuriant naujus 
pėsčiųjų ir dviračių takus, pastatant visuo-
meninės paskirties pastatus ir vystant miesto 
infrastruktūrą bei urbanistiką. 

Ši vieta pasižymi ne tik neabejotinai gražiu 
kraštovaizdžiu, bet ir neišnaudotomis erdvėmis 
bei laisve improvizuoti“, – sako D. Pupeikytė.

Kuriant naujus projektus, miestai sprendžia ne 
tik esamas problemas, bet ir orientuojasi į atei-
tį. Vis dėlto studentė D. Pupeikytė samprotauja, 
kad įsivaizduoti ateities miestus nėra lengva 
dėl nuolatinio vystymosi ir tobulėjimo.

„Tikiuosi, kad mano norima ateitis nėra tokia to-
lima, nes svajoju apie miestą, kuris būtų drau-
giškas aplinkai, kiek įmanoma žalesnis. Taip pat 
noriu tikėti, kad labiau bus vertinamas minima-
lizmas, kuris sumažins lenktynes tarp miestų. 

Norėtųsi, kad būtų sukurtos išmanios erdvės, 
pritaikytos visoms amžiaus grupėms. Išmanūs 
namai, kurie tampa vis populiaresni šiomis die-
nomis, ateityje turėtų karaliauti“, – įsitikinusi D. 
Pupeikytė.

Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyvė:

Dovilė Pupeikytė

Vadovė:

Odeta Viliūnienė

Teritorija:

Elektrėnų miesto plėtra 
šalia marių pakrantės

ELEKTRĖNŲ MARIŲ PAKRANTĖ 
– NEIŠNAUDOTA ERDVĖ IR 
LAISVĖ IMPROVIZUOTI

Nors fantastiniuose filmuose ateities miestai 
dažnai vaizduojami kaip utopinė vieta, kurioje 
dominuoja aukštosios technologijos ir skrai-
dantys automobiliai, „Išmanaus miesto“ dalyvė 
tikina, kad viskas – daug paprasčiau.

„Viskas prasideda nuo geresnio ir taupesnio ap-
švietimo, naujoviškų žaidimų aikštelių, geresnių 
kelių, atsinaujinančių ar perdirbamų medžiagų. 
Tai gali tęstis iki išmaniųjų technologijų pritai-
kymo kasdieniame gyvenime: paprastesnis ir 
greitesnis keliavimo būdas, modernus būstas, 
galimybė nekenksmingoje aplinkoje praleisti 
laiką su šeima, mano nuomone, tai yra kiekvie-
no žmogaus siekiamybė“, – įsitikinusi mergina.

Ji taip pat atskleidžia, kad kurti įkvepia arti-
miausi žmonės – šeima, kuri visuomet suteikia 
idėjų, ko dar trūksta ir kas palengvintų buitį. O 
štai autoritetų, į kuriuos galėtų lygiuotis, Dovilė 
atranda universitete.

„Manau, kad vis dar ieškau savęs. Studijuodama 
stengiuosi lygiuotis į dėstytojus, nes jie yra arti-
miausi autoritetai. Žinoma, vienas iš svarbiausių 
autoritetų yra ir mano vadovė Odeta Viliūnienė, 
kuri turi begales kūrybingų minčių ir idėjų. Man 
artimas ir minimalizmas, nemėgstu kažko pom-
pastiško. Į tai ir stengiuosi orientuotis“, – sako 
D. Pupeikytė.

Pastaraisiais metais atsinaujinantys Elektrėnai jau dabar gali pasiūlyti įvairių rekreacinių veiklų tiek miesto 
gyventojams, tiek svečiams. Tačiau Kauno technologijos universiteto studentė Dovilė Pupeikytė sako, kad 
teritoriją Elektrėnų marių pakrantėje galima įveiklinti dar geriau.



IŠMANUSIS MIESTAS 41

Pakruojis laikomas mažiausiai miškingu rajonu 
visoje Lietuvoje, o miškų ploto nedidina ne 
vienus metus vykstančios ir dar vyksiančios 
dolomito skaldos kasybos. Keliama problema, 
kad šalia Pakruojo esanti teritorija yra nepa-
traukli, neįveiklinta, nesutvarkyta ir nepritaikyta 
turizmo reikmėms. Šią vietą norima pritaikyti 
poilsiui ir industriniam turizmui, todėl prašoma 
suprojektuoti apžvalgos aikšteles, apžvalgos 
takus ir bokštą, vandens pramogų infrastruktū-
rą, ultralengvųjų orlaivių pakilimo taką.

„GASP Landscape“ komanda, kurią sudaro Simo-
na Reičiūnaitė, Paulius Usevičius, Gabija Petkū-
naitė ir Amedeo Ardolino, teigia, kad kuriant 
projektus Dolomito teritorijai reikia atsižvelgti ir 
į poreikius ateityje.

„Pagrindinė problema dėl naudingųjų iškasenų 
teritorijų – kaip ta vietovė bus naudojama tada, 
kai baigsis resursai. Savo pasirinktai teritorijai 
norime numatyti ilgalaikę viziją, kaip pažeistas 
kraštovaizdis gali būti atkurtas ir išmaniai in-
tegruotis prisitaikant prie šių dienų poreikių. Ši 
vizija galėtų būti įgyvendinta etapais.

NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ 
TERITORIJAI PAKRUOJYJE – 
ILGALAIKĖ ATKŪRIMO IR 
INTEGRAVIMO VIZIJA

Naudingosios iškasenos – laikinos, nes vieną dieną tiesiog pasibaigs. Tokią mintį kelia projekte „Išmanusis 
miestas 8“ dalyvaujanti komanda „GASP Landscape“, norinti sukurti naują, ilgalaikę viziją Dolomito teritorijai 
Pakruojyje.

judėjimą mieste. Norime tikėti, kad ateities 
miestas bus skirtas ne tik įvairių rasių bei kul-
tūrų žmonėms, bet ir florai bei faunai, o išma-
niosios technologijos bus tik priemonė, skirta 
palengvinti kasdienybę.

Vienas iš pagrindinių išmaniojo miesto bruožų 
yra jo „protingi“ gyventojai. Esant stipriam ben-
druomenės įsitraukimui, miesto plėtra užtikrina 
gyventojų gerovę, todėl yra tausojama jų gyve-
namoji aplinka“, – teigia komanda.

Komanda taip pat atskleidė, kas juos labiausiai 
įkvepia.

„Tai – žymios istorinės asmenybės, tokios kaip 
Versalio rūmų sodų autorius Le Notre, taip 
pat šių dienų olandų kraštovaizdžio dizaineris 
Pietas Oudolfas. Dirbdami prie įvairių projektų 
būtent iš olandų semiamės daugiausia žinių 
apie kraštovaizdį. Tai šalis, kurioje visada rei-
kėjo ieškoti alternatyvių sprendimų prisitaikant 
prie klimato, drėgno dirvožemio, rasti patogius 
būdus maistui auginti. Tai tik dalis iššūkių, su 
kuriais susidurs ateities miestai. 

Be jau minėtų vardų, mus taip pat įkvepia jau-
trus olandų biuro „West8“ ir belgų dizainerių 
OMGEVING požiūris į kraštovaizdį“, – sako „GASP 
Landscape“ nariai.

      

Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyviai:

GASP Landscape

Komandą sudaro:

Simona Reičiūnaitė, Paulius Usevičius, Gabija 
Petkūnaitė ir Amedeo Ardolino

Teritorija:

Dolomito teritorijos sutvarkymas Pakruojyje

Nors dolomito kasyba pažeidė natūralų terito-
rijos kraštovaizdį, tai atveria galimybę jį atkurti, 
išmaniai integruoti, pritaikyti rekreacijai, ska-
tinti bioįvairovę, puoselėti žaliąją ir mėlynąją 
infrastruktūrą. Norime akcentuoti, kad gyven-
tojus sudaro ne tik žmonės, bet ir kitos gyvybės 
formos: augalija, gyvūnija. 

Šios gyvybės formos atlieka itin svarbų vaidme-
nį, nes gamtoje natūraliai susiformavę procesai 
yra efektyvūs, tvarūs, paprasti ir gali padėti 
miestams kovojant su iškylančiomis proble-
momis. Galiausiai, siekiame patrauklios vietos 
pabūti gamtoje, pritraukti lankytojų, miesto 
žinomumo tarptautiniu mastu“, – apie savo pla-
nus pasakoja „GASP Landscape“ komanda.

„Išmaniojo miesto“ dalyviai pabrėžia, kad kuriant 
ateities miestus reikės vis labiau atsižvelgti ne 
tik į aplinkos, bet ir į klimato kaitos sąlygas.

„Dažnesni kritulių ir temperatūros ekstremu-
mai, auganti populiacija, didėjantis energijos 
suvartojimas, mažėjanti biologinė įvairovė kelia 
daug susirūpinimo, tačiau žmonių gebėjimas 
prisitaikyti ir pasimokyti iš savo klaidų teikia 
viltį, kad ateities miestai bus atsparūs ir tvarūs. 
Automatizacija ir dirbtinis intelektas taps vieni 
iš aspektų, palengvinančių žmonių gyvenimus, 
naujos mobilumo strategijos performuos esa-
mą infrastruktūrą ir kardinaliai pakeis mūsų 
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„Šiandien išmanumas suvokiamas labai primi-
tyviai – tai įvairūs „technologiškai inovatyvūs“ 
sprendiniai, tačiau, mano nuomone, verta atsi-
gręžti į praeitį ir suvokti, kad klimatiniais princi-
pais grįstas miestų, architektūrinių objektų ar 
vietų bei uždarų urbanistinių erdvių projekta-
vimas ne veltui buvo suvokiamas kaip esminis 
tai urbanizuotai aplinkai leidžiantis išgyventi 
aspektas. Išmanus miestas yra tas, kuriame be 
trikdžių gali gyventi žmogus ir gamta. 

Mano pasirinkta teritorija – Pakruojo miesto 
pakraštyje esantis dolomito karjeras – poten-
cialiai neįveiklinta unikali gamtinė-industrinė 
aplinka, kurios galimybės gali atsiskleisti ją pri-
taikant pasyviai bei aktyviai rekreacijai.

Ši teritorija neturi tankiai urbanizuotos aplinkos. 
Paprastai tariant, tai yra potenciali vieta, kurio-
je galėtų vykti darni žmogaus, architektūros ir 
gamtos samplaika“, – įsitikinus A. Antanavičiūtė.

Panašią viziją turi ir Pakruojis – saugus, žalias, 
draugiškas ir patogus kiekvienam gyventojui 
rajonas.

Mergina atskleidė ir savo požiūrį į tai, kokie 
ateities miestai turėtų būti. Pasak jos, tam, kad 
ateityje miestai būtų tinkami gyventi žmonėms, 
būtina atsižvelgti į besikeičiantį klimatą ir mies-
tų poveikį jam.

Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyvė:

Agnė Antanavičiūtė

Vadovas:

Sigitas Kuncevičius

Teritorija:

Dolomito teritorija Pakruojyje

PAKRUOJIS – POTENCIALI VIETA, 
KURIOJE GALĖTŲ VYKTI DARNI 
ŽMOGAUS, ARCHITEKTŪROS IR 
GAMTOS SAMPLAIKA

„Tai skatina galvoti ir stipriai tikėtis, kad ateities 
miestai ir architektūra taps itin tvari ir iš naujo 
pažins bioklimatinės architektūros principus, 
kurie leis gyventi aplinkoje, darniai randančioje 
vietą koreliacijai su gamta ir jos apsuptyje“, – 
sako A. Antanavičiūtė.

Ji taip pat papasakojo, kad jos kūrybinės mintys 
kyla iš aplinkos stebėjimo, problemų pažinimo ir 
sprendimų paieškos. O tarp labiausiai įkvepian-
čių asmenybių yra ir šiuo metu labai populiari 
bei Lietuvoje gerai žinoma architektė Zaha Ha-
did.

„Labiausiai mane intriguoja tie architektai, kurie 
visos kūrybos metu tvirtai laikėsi savo nuomo-
nės ir net būdami stipriai atskirti nuo visuome-
nės vis dėlto pasiekė savo. Tad šiandien galime 
stebėti jų architektūrinį bei kūrybinį palikimą, o 
kalbos apie jų unikalumą netyla net po jų mir-
ties. 

Kūrybiškai unikalios asmenybės ar tam tikri 
architektūriniai judėjimai, kuriuos galėčiau 
išskirti, yra Lebbeusas Woodsas, Zaha Hadid, 
buvusi architektūros grupė – „Archigram“, 
Richardas Rogersas – bei daugelis kitų ekspe-
rimentinės architektūros atstovų“, – atvirau-
ja A. Antanavičiūtė.

Dolomito skaldos kasykla šalia Pakruojo – unikali aplinka, turinti potencialo, kad būtent ten galėtų vykti darni 
žmogaus, architektūros ir gamtos samplaika. Tokią viziją vysto VILNIUS TECH universiteto studentė Agnė 
Antanavičiūtė, projekte „Išmanusis miestas 8“ pasirinkusi Dolomito teritoriją. 
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Raseiniai ketina atnaujinti miesto dalį autobusų 
stoties prieigose, tarp Stoties, Vilniaus ir Tiesos 
gatvių. Ten esantys komerciniai sklypai ribojasi 
su pagrindine miesto Vilniaus gatve. Keliama 
problema, kad teritorija nėra visiškai pritaikyta 
ir neišnaudota viešiesiems poreikiams.

Konkurso dalyvė Evelina Četyrkovska teigia, kad 
ši Raseinių teritorija turi didelį potencialą.

„Jis kol kas nėra išnaudotas. Šiai teritorijai 
trūksta ne tik urbanistinių sprendimų, bet ir 
užuomazgų su miesto ateitimi.

RASEINIŲ CENTRUI – IDĖJOS, 
KAIP UŽMEGZTI RYŠĮ SU 
MIESTO ATEITIMI

Dažnai vyrauja nuomonė, kad miesto centras atspindi ir patį miesto veidą. Modernūs ir tvarūs sprendimai miesto 
centre neretai įkvepia taip pat naujinti ir kitas miesto dalis. Apie pokyčius savo centre galvoja ir Raseiniai, kurie 
idėjų semsis konkurse „Išmanusis miestas 8“.

Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyvė:

Evelina Četyrkovska

Vadovas:

Gintaras Čaikauskas

Teritorija:

Raseinių miesto centrinė dalis

Ji taip pat papasakojo, kad kurti labiausiai įkve-
pia jos pačios įžvalgos ir ambicijos.

„Originaliausios mintys kyla sprendžiant proble-
mas. Dabar mane labiausiai įkvepia mūsų šalies 
architektų darbai, Lietuvos kontekstas. Būtent 
mažesnių miestų, nes jie yra unikalūs bei turin-
tys didelį potencialą.

Kurdama stengiuosi lygiuotis į save ateityje – 
kaip į geresnę, pažangesnę architektę. Aišku, 
visada stebiu geriausius sprendimus tam tikroje 
situacijoje, ne tik žymių architektų, bet ir tarp-
tautinių studentų“, – pasakoja E. Četyrkovska.

Labiausiai mane sudomino teritorijos būklė: 
įdomu, kad centrinėje miesto dalyje dar liko 
neužstatytas sklypas. Atlikęs jo urbanistinę 
analizę, atradau teritorijos potencialą, kuris ir 
įkvėpė mane kurti“, – teigia Evelina.

Ji įsitikinusi, kad ateities miestas savo dinamika 
ir struktūra atskleidžia šiuolaikinių žmonių gyve-
nimo ritmą bei tendencijas. Miesto ateitį ji mato 
kaip infrastruktūrą, kuri atsiranda ne dėl žmonių 
poreikio, o pati tampa poreikiu.

„Miestą paverčia išmaniu žmonių kolektyvinis 
progresas“, – sako „Išmaniojo miesto“ dalyvė.
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Į Kernavę turistai ir įvairių švenčių dalyviai 
atvyksta prastos būklės keliais, siauromis ir 
duobėtomis gatvėmis. Ištrupėję kelkraščiai, 
neįrengti pėsčiųjų bei dviračių takai, gatvių 
apšvietimo, tinkamai įrengtų automobilių sto-
vėjimo aikštelių stoka – esminė turizmui būtina 
infrastruktūra, kuri tokio lygio valstybiniame 
objekte turėtų būti apgalvotai sutvarkyta, pa-
traukliai įrengta ir atitikti šiuolaikinius poreikius.

Būtent Kernavės miestelio teritoriją pasirinko 
konkurse „Išmanusis miestas 8“ dalyvaujanti in-
terjero dizainerė Julija Naradauskaitė-Brunickė.

„Užduotis puikiai suformuluota, todėl visiškai 
aišku, ko trūksta šiai vietai. Vis dėlto atsakyti, 
kaip tai reikėtų įgyvendinti, bus galima tik atlikus 
išsamią analizę bei mąstant apie išgrynintą, jai 
tinkamą koncepciją“, – teigia J. Nardauskaitė- 
Brunickė, pridurianti, kad ši vieta ją labiausiai 
sužavėjo dėl UNESCO įvertinimo.

Interjero dizainerė taip pat papasakojo, kad 
kūrybai ją labiausiai įkvepia autoritetais laiko-
mi architektai: Ludwigas Miesas van der Rohe, 
Tadao Ando, Frankas Lloydas Wrightas, Alvaras 
Aalto, Valteris Gropius, Juhani Pallasmaa ir Da-
vidas Chipperfieldas.

Ji pasidalijo ir labiausiai įkvepiančiomis frazė-
mis. Štai kelios iš jų:

„Architektūra priklauso nuo jos laiko. Tai vidinės 
struktūros kristalizacija, lėtas formos atsisklei-
dimas. Mažiau yra daugiau. Dievas yra detalė-
se“, – Ludwigas Miesas van der Rohe.

„Manau, kad tai, kaip žmonės gyvena, gali šiek 
tiek nukreipti architektūra“, – Tadao Ando.

„Pastatas yra ne tik vieta būti, bet ir būdas būti“, 
– Frankas Lloydas Wrightas.

„Šiuolaikinė architektūra nereiškia nesubren-
dusių naujų medžiagų naudojimo, svarbiausia 
yra medžiagas patobulinti žmogiškesne lin-
kme“, – Alvaras Aalto.

„Architektūra prasideda ten, kur baigiasi inžine-
rija“, – Valteris Gropius.

„Architektūra yra apie pasaulio supratimą ir jo 
pavertimą prasmingesne ir humaniškesne vie-
ta“, – Juhani Pallasmaa.

Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyvė:

IJANdesign

Julija Naradauskaitė-Brunickė

Teritorija:

Kernavė, Širvintų rajonas

NAUJI VĖJAI UNESCO 
PASAULIO PAVELDO SĄRAŠE 
ESANČIOJE KERNAVĖJE

Ilgą ir turtingą istoriją turinčioje Lietuvoje yra ne vienas objektas, traukiantis turistus iš viso pasaulio. Vienas tokių 
– UNESCO Pasaulio paveldo sąraše esantis Kernavės miestelis. Jame artimiausiu metu laukiama naujų projektų. 
Pirmoji Lietuvos sostinė – Kernavė – į UNESCO paveldo sąrašą įrašyta dar 2004-aisiais. Vis dėlto teritoriją prižiūrinti 
Širvintų vadovybė teigia, kad ši archeologinė vietovė yra sustingusi dešimtmečiuose, todėl čia norima pokyčių.
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Prie konkurso „Išmanusis miestas 8“ prisijun-
gusios architektės papasakojo apie pasirinktą 
teritoriją Širvintose.

„Pasirinkome neurbanizuotą teritoriją. Gamtos 
savireguliacijos funkcijos yra tobulos, todėl 

Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyvės:

Sandra Kanapeckaitė ir Dalia Lukoševičienė 

Teritorija:

Širvintų miesto teritorija palei Širvintos 
upę nuo Totorių g. iki Zibalių g.

ŠIRVINTŲ PAUPĮ BANDYS 
ATSKLEISTI VISIEMS MIESTO 
GYVENTOJAMS

Širvintos upė, tekanti per Širvintų miestą, ne vienus metus traukia žvejus ir mėgstančiuosius pasivaikščioti. Vis 
dėlto kraštovaizdžio architektės Sandra Kanapeckaitė ir Dalia Lukoševičienė tikina, kad šią miesto dalį būtina 
atskleisti ir kitiems gyventojams.

betonines krantines. Priešingai – vanduo inte-
gruojamas į miestą, absorbuojamas miesto. Tai 
padeda ne tik spręsti potvynio ir atoslūgio su-
keliamus neigiamus padarinius, bet ir atkurti ir 
išsaugoti augalų ir gyvūnų buveines bei bioįvai-
rovę, sukurti tikrai gražias erdves žmonėms. 

Man įdomu, ar šioje konkrečioje teritorijoje 
galima pritaikyti šią koncepciją. Tai yra galimybė 
įgyti platesnį matymą, taikant žaliosios infras-
truktūros principus ten, kur nėra būtina pilkoji 
infrastruktūra“, – teigia S. Kanapeckaitė.

Pilkosios infrastruktūros patariama kaip įma-
noma labiau vengti. Architektės pasakoja, kad 
ateities miestai turėtų naudoti kuo mažiau 
kietosios dangos, bet daug energijos ir van-
dens kaupimo sprendimų, transporto koridorių 
tuneliuose – viską, kas padėtų miestui save 
reguliuoti ir taip tapti išmaniam.

„Išmanus – tai išmintingai tvarkomas, – sako S. 
Kanapeckaitė ir priduria, kad įkvėpimo visuomet 
semiasi iš vidinės ramybės ir harmonijos. – Man 
patinka domėtis ir stebėti įvairiausius žmones, 
reiškinius ir dalykus. Žavi įvairovė, smagu pa-
stebėti tam tikrus dėsnius, pasipildyti nauju 
suvokimu. Tačiau stengiuosi neprisirišti ir nesi-
lygiuoti, nes tai gali riboti.“

mes galime tik mokytis stebėdami. Vis dėlto 
gamtai stebėti reikalinga tokia infrastruktūra, 
kuri būtų patogi visiems bendruomenės na-
riams, bet neardytų ir netrikdytų esamų gamtos 
procesų“, – įsitikinusi D. Lukoševičienė.

S. Kanapeckaitė teigia šioje Širvintų vietovėje 
matanti daug potencialo.

„Upės žemupys gali tapti mėgstamu kasdie-
niu maršrutu palei upę. Šiuo metu šį maršrutą 
renkasi žvejai ir vaikai. Jie su upe, vandeniu yra 
užmezgę ryšius. Šią galimybę reikia išryškinti, 
atskleisti ir kitoms gyventojų grupėms“, – sako 
kraštovaizdžio architektė.

Profesionalių komanda atskleidžia, kad pasi-
rinktoje teritorijoje jas labiausiai sudomino 
natūralumas.

„Širvintos upės vandens lygis teoriškai kinta 
daugiau nei 3 metrus. Kaip tokioje teritorijoje 
sukurti neužliejamus dviratininkų ir pėsčiųjų 
takus be pilkosios infrastruktūros? Stebiu Pe-
kino universiteto kraštovaizdžio architektūros 
mokyklos bei įmonės „Turenscape“ įkūrėjo prof. 
Kongjiano Yu darbus, kur pritaikyta jo sukurta 
„Miestas – kempinė“ koncepcija. 

Pagal šią koncepciją miestas nėra atskiriamas 
nuo vandens drenažiniais grioviais ar statant 
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„Manau, kad ne viskas tais ankstesniais laikais 
buvo daroma blogai. Šalia gyvenamųjų daugia-
bučių buvo statomi darželiai, mokyklos, sporto 
ir laisvalaikio centrai. Užtvenkus Strėvos upę, 
suformuotos Elektrėnų marios, šalia kurių 
įkurtos rekreacinės zonos, pastatyta pirmoji 
Lietuvoje ledo arena. Visa tai skatino bendruo-
menišką gyvenimo būdą, turiningą laisvalaikį.

Esu įsitikinęs, kad Elektrėnai turi didžiulį poten-
cialą transformuotis į šiuolaikinį išmanųjį mies-
tą, išnaudojant strateginę pusiaukelės padėtį 
tarp Vilniaus ir Kauno, turint išskirtinio grožio 
gamtinę aplinką“, – sako V. Jarutis.

Vaikinas konkurse „Išmanusis miestas“ pasi-
rinko teritoriją Elektrėnų marių pakrantėje. Jo 
teigimu, ši vieta yra unikali.

„Sklypas ribojasi su Elektrėnų marių įlanka, įsi-
jungdamas į sporto ir laisvalaikio rekreacinių 
zonų kompleksą. Tokia vieta įpareigoja kurti iš-
skirtinės, konceptualios architektūros pastatą, 
kuris tiktų ateities Elektrėnų miesto gyventojui, 
būtų svetingas, skatintų sveiką gyvenseną ir 
bendruomeniškumą“, – sako Vytautas.

Jis ne be priežasties pamini sveiką gyvenseną 
ir bendruomeniškumą. Pasak jo, būtent šios 
frazės jam labiausiai siejasi su ateities miesto 
koncepcija.

„Tikiuosi, kad ateities miestuose gyvens laimin-
gi žmonės darnoje su juos supančia aplinka. 
Manau, kad architektūra, erdvių planavimas gali 

Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyvis:

Vytautas Jarutis

Teritorija:

Elektrėnų miesto plėtra 
šalia marių pakrantės

PUSIAUKELĖJE TARP VILNIAUS 
IR KAUNO – POTENCIALAS 
IŠMANIAM ELEKTRĖNŲ MIESTUI

Tarp dviejų Lietuvos didmiesčių – Vilniaus ir Kauno – stūksantys Elektrėnai turi daug potencialo tapti naujovišku, 
išmaniuoju miestu. Taip sako VILNIUS TECH universiteto studentas Vytautas Jarutis. Prie konkurso „Išmanusis 
miestas 8“ prisijungęs Vytautas įsitikinęs, kad sovietmečiu moderniojo miesto eksperimentu tapę Elektrėnai 
turi erdvės plėtrai ir naujovių pritaikymui, tad šis miestas – puiki vieta ateities projektams.

svariai prisidėti prie laimės komponentų kūri-
mo. Kas tie laimės komponentai? Visų pirma – 
sveikata. Sveikas žmogus yra laimingas žmogus, 
todėl pastatai ir erdvių planavimas turi užtikrinti 
sveikos gyvensenos sąlygas. Tai ir statyba iš 
natūralių, netoksiškų medžiagų, pakankama 
patalpų insoliacija, triukšmo mažinimas, sąlygų 
darniam judrumui sudarymas ir universalaus 
dizaino diegimas. 

Antra – bendruomeniškumas. Daugelis pasau-
lio mąstytojų, filosofų, sociologų, tokių kaip 
Zygmuntas Baumanas, Anthony Giddensas 
pastebi, kad šiandien žmonės yra per daug 
vieniši, per daug izoliavęsi nuo bendruomenės. 
Tokioje autonominėje visuomenėje plinta psi-
chikos ligos, stiprėja svetimųjų, kito mąstymo, 
kito požiūrio žmonių baimė, didėja priešiškumas 
vieni kitiems. Manau, kad architektūra gali ir turi 
spręsti šias problemas.

Išmanus miestas – tai sumanus, išmintingai 
suplanuotas miestas, kuriame gera gyventi, 
dirbti, kurti, kuriame darniai sugyvena įvairaus 
amžiaus, pažiūrų, įsitikinimų žmonės su juos 
supančia aplinka. Manau, darnumo ir išmanumo 
reikia mokytis iš gamtos, kurioje viskas atsinau-
jina. Svarbu tinkamai panaudoti natūralius gam-
tinius resursus: saulę, vėją, lietų tam, kad būtų 
užtikrinti energiniai poreikiai ir kuriama sveika 
aplinka“, – įsitikinęs V. Jarutis.

Vaikinas pasakoja, kad jį labiausiai domina šiuo-
laikinė architektūra – darniai įsiliejanti į aplinką, 

nesiekianti išsišokti, tačiau deklaruojanti idėją, 
mintį, reflektuojanti, o kartais ir polemizuojanti 
su kultūrine tradicija.

„Domiuosi įvairių regionų architektūra, tradicinių 
medžiagų ir bioklimatinių veiksnių panaudojimu. 
Visada siekiu įsijausti į vietą, kurioje kuriamas 
projektas, kruopščiai išanalizuoti istorinę-ur-
banistinę raidą, gamtinę aplinką. Pajusti vietos 
dvasią, jos DNR kodą. Idėjos kyla intuityviai.

Žaviuosi Alvaro Aalto, Louiso Kahno, Peterio 
Zumthoro kūryba. Žavi Francis Kere, Anupama 
Kundoo ir tarptautinės organizacijos „Let’s build 
my school“ iniciatyvos, jų gebėjimas suburti 
žmones, įvairių sričių specialistus viešiesiems 
projektams, kurių metu gimsta unikalūs sta-
tiniai, panaudojant vietinius žmogiškuosius ir 
materialinius resursus, kurie kartu yra ir tradi-
ciški, ir inovatyvūs, kurie kuria vietos dvasią“, – 
sako V. Jarutis.
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„Ši teritorija yra apsupta gamtos. Tai lyg trūks-
tamas ryšys tarp funkcijos ir gamtos. Mano 
pasirinkta teritorija yra potenciali įveiklinti ir 
to ryšiui sukurti. Tai yra potenciali vieta įleisti 
gamtą į mūsų kasdienybę, siekiant surasti pro-
to, kūno ir dvasios balansą, nes gamta yra visko 
viršūnė, visko mokytoja. Įveiklinę mums suteik-
tus gamtos stebuklus, savo gyvenimą galime 
padaryti kokybiškesnį, išmanesnį bei tvaresnį“, 
– įsitikinusi mergina.

Ji įsitikinusi, kad nors ir jos pasirinkta teritorija 
siejama su negalią turinčių žmonių integracija, 
vizijoje neturėtų būti dar vienas neįgaliųjų cen-
tras.

„Tai turėtų būti vieta, kur šie žmonės pasijustų 
visaverčiais tarp kitų žmonių“, – sako G. Kišūnai-
tė.

Ji pasakoja, kad pasaulis vis labiau žengia tva-
rumo keliu, ne išimtis ir Lietuva. Tai esą diktuoja 
tam tikrus aspektus, kaip miestai atrodys atei-
tyje.

„Ateities miestas – kaip organizmas, ilgainiui 
prisitaikantis prie gyvenimo ritmo. Išmanusis 
miestas, mano nuomone, ir toliau reaguos į 
ateities problematiką arba tą dieną svarbius 

ANYKŠČIUOSE – 
TRŪKSTAMAS RYŠYS TARP 
FUNKCIJOS IR GAMTOS

Ilgainiui Anykščiai tapo vienu gražiausių Lietuvos miestų, sutraukiančių daugybę vietinių ir užsienio turistų. Vis dėlto 
miesto valdžia vis dar regi potencialo tobulėti, o idėjų ateities projektams ieškos konkurse „Išmanusis miestas 
8“. Trūkstamas ryšys tarp funkcijos ir gamtos. Taip pasirinktą teritoriją tarp Anykščių miesto centrinio stadiono ir 
Šventosios upės rekreacinio centro „Būti visiems kartu“ vadina VILNIUS TECH universiteto studentė Greta Kišūnaitė.

aspektus. Konkrečiai apibrėžti ateities miestą 
nėra įmanoma, nes jis auga kartu su mumis, 
keičiasi kartu su pasauliu.

Kuo toliau, tuo labiau žmogus vertina gamtą. 
Kiekvienas norėtume gyventi mieste, erdvėse, 
kurios kontaktuotų su gamtiniais elementais 
ir žaliosiomis erdvėmis. Žmogus – pagrindinis 
vaidmuo, miestas – mūsų scena. Prie išmanu-
mo, žinoma, prisideda technologijos, tvarumo 
sprendimai, teritorijų funkcionalumas, bet 
išmanusis miestas daugiausia dėmesio turėtų 
kreipti į proto, kūno ir dvasios balansą“, – sako 
G. Kišūnaitė.

Greta atskleidžia, kad, nors tai ir skamba ba-
naliai, kurti ją įkvepia pati kūryba ir sprendimų 
ieškojimas. Ji sako, kad stengiasi nesilygiuoti į 
kitus kūrėjus.

„Žaviuosi jais, pastebiu tam tikrus aspektus, 
mokausi iš kitų kūrėjų, bet besistengdami ly-
giuotis į ką nors dažniausiai užsidarome. Jaučiu 
malonumą ieškodama ir atrasdama, – tai da-
rydama iš savęs. Žinoma, yra principų, kuriuos 
vieni panaudojame geriau nei kiti, bet, mano 
nuomone, kūryba tuo ir yra žavi – savo individu-
alumu“, – įsitikinusi G. Kišūnaitė.

Konkurso „Išmanusis miestas 8“ dalyvė:

Greta Kišūnaitė

Vadovas:

Gintaras Čaikauskas

Teritorija:

tarp Anykščių miesto centrinio 
stadiono ir Šventosios upės rekreacinis 
centras „Būti visiems kartu“



IŠMANI NUO POŽEMIŲ 
IKI SKLIAUTŲ: VILNIAUS 
KATEDROJE PROTINGO NAMO 
SPRENDIMAI NE TIK VALDO 
APŠVIETIMĄ

Išmanumui bažnyčioje ne vieta? Anaiptol. Ypač jei tai pastatas pagrindinėje 
šalies aikštėje, kuriame ne tik vyksta religinės apeigos, bet ir priimamos 
svarbios delegacijos, saugomas itin vertingas sakralus menas. Supratote 
teisingai, nuo šalies istorijos neatsiejama Vilniaus katedra yra protingas 

namas – bene pirmasis visuomeninės paskirties projektas Lietuvoje, kuriame 
pažangūs technologiniai sprendimai puoselėja kultūrinę objekto vertę 
atliepdami šiuolaikinius lūkesčius.

Nuskaitykite QR 
kodą ir pirmieji iš 
arti pamatykite, 
kaip atrodo 
„išmaniosios“ 
katedros 
sprendimai.



Suvokti, kiek balto ir juodo XIII amžiuje iškilusiai 
šventovei teko regėti, daugeliui lietuvių 
veikiausiai padėtų nebent dėmesinga pažintis 
su istoriniais šaltiniais. Vis dėlto žinoti bent 
jau tai, kad Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo 
arkikatedros bazilika yra Lietuvos krikšto 
simbolis, vertėtų kiekvienam. Dabar – ir faktą, 
kad įspūdingo interjero apšvietimas bei kitos 
funkcijos 2003 metais čia buvo automatizuotos 
meistriškai suprojektavus JUNG KNX standarto 
pastatų automatikos sistemą, kuri šiemet dar ir 
renovuota. 

„Išskirtinės reikšmės ir paskirties architektū-
rinis objektas tapo protingu namu, įgalinančiu 
kurti, modifikuoti bei valdyti skirtingus apšvie-
timo scenarijus netgi per nuotolį. Tarkime, 
suprogramuoti, kad konkrečią mėnesio dieną 
ir valandą katedra savarankiškai „pabustų“, 
įjungdama šiokiadienio apšvietimą. Nustatytu 
metu jis gali automatiškai persijungti į skirtą 
pamaldoms, o dar vėliau dienos metu – pri-
taikytą vestuvėms ar kitoms specialioms iš-
kilmėms. Ir, žinoma, vienu spustelėjimu vakare 
absoliučiai visas šviesas katedroje galima 
išjungti“, – pasakoja jungiklių ir protingų namų 
sistemų centro „JUNG Vilnius“ vadovas Rai-
mundas Skurdenis.

KATEDROS „NERVŲ SISTEMA“ 
ATGIJO POŽEMIUOSE

Sinergiškai veikiantis ir lengvai valdomas iš-
manusis apšvietimas tokioje didelėje erdvėje 
pirmiausia atliepia patogumo poreikį, mat visus 
sprendimus vienijančios KNX sistemos valdy-
mas telpa zakristijoje įrengtame jutikliniame 
ekrane ir mobiliojoje programėlėje. 

Įjungti ar išjungti scenarijus galima ir jungikliais, 
vis dėlto galimybė sukurti atokiausių koplyčių 
scenarijus ar juos aktyvuoti nepajudant iš vie-
tos skamba gerokai komfortiškiau. Tiesa, nerei-

IŠMANUMAS ATSKLEIDŽIA UNIKALAUS 
PASTATO INTERJERO ESTETIKĄ

Į bendrai veikiančią Vilniaus arkikatedros KNX 
sistemą prijungus ir langų automatiką nebeliko 
ne tik iššūkio lipti aukštyn norint juos praverti – 

kėtų pamiršti ir kitų savybių, kuriomis pasižymi 
toks modernus pastatas, – funkcionalumo ir 
ekonomiškumo. 

Anot R. Skurdenio, lyginant pirmuosius katedros 
automatizavimo sprendimus ir tai, kokia išmani 
ji yra šiandien, progresas išties nemenkas ir 
pareikalavęs pastangų bei laiko. 

„Pavyzdžiui, nors kai kurie prožektoriai veikdavo 
pagal scenarijus ir visus juos valdyti buvo 
galima iš vienos vietos, tai buvo įmanoma 
tik jungikliais. Ne iš karto automatizuotas 
ir koplyčių apšvietimas. Norint varijuoti 
įdomesniais čia saugomų relikvijų ir bažnytinio 
paveldo meno kūrinių apšvietimo sprendimais, 
palengvinti jų valdymą, reikėjo patobulinti 
protingo namo „nervų sistemą“ – katedros 
požemiuose atradus senuosius kabelius prie jų 
montuoti naujus ir taip sukurti bendrą protingo 
namo tinklą“, – komentuoja R. Skurdenis.

Šv. Kazimiero, Turino drobulės, Šv. Stanislovo 
ir Gailestingumo koplyčios šiandien turi 
perspektyviausiu apšvietimo reguliavimo tipu 
laikomą DALI apšvietimą, kuris įrengtas ir už 
pagrindinio Vilniaus katedros altoriaus bei 
prie centrinių paveikslų. Ši apšvietimo valdymo 
sistema leidžia suprogramuoti tam tikrą 
šviesos kiekio įžiebimą per tam tikrą laiką, o ne 
iškart, pavyzdžiui, per 5 sek. palengva įsijungia 
tiksliai tik pusė visos įmanomos šviesos. Kitaip 
tariant, galima „žaisti“: grupuoti apšvietimą, 
užprogramuoti kiekvieną prožektorių, sukurti 
tam tikrą scenarijų ar net kelis. Pavyzdžiui, iš 
15 prožektorių galima suprogramuoti 10 ar 20 
apšvietimo funkcijų. 

kartu išspręstas visuomeniniuose pastatuose 
itin aktualus vėdinimo klausimas. Tinkama 
temperatūra viduje padeda palaikyti malonų 
mikroklimatą, o turint omenyje dabartinį 
pandemijos laikotarpį ir būtinybę erdves vėdinti 
reguliariai automatinis langų valdymas apskritai 
tapo nepamainomu sprendimu. 

Sukurti apeigų dalyviui išskirtinai taurią atmos-
ferą, subtiliai atskleisti istorinį interjerą pasigė-
rėti pastatu užsukusiam lankytojui – neatsie-
jama religinių pastatų funkcija, kurią suteikia 
modernūs išmanieji sprendimai. Atsižvelgiant į 
Bažnytinio paveldo muziejaus rekomendacijas, 
katedros erdvėje suprojektuotas apšvietimas 
padėjo išryškinti architektūrinius privalumus, 
eksponuojamus katedros lobyno daiktus ir 
įnešti į pastatą dar daugiau didingumo, esteti-
kos bei komforto. 

Anot R. Skurdenio, kiekvieną protingo namo 
sistemą įgalina technologinis progresas ir šioje 
srityje dirbantys profesionalai. Tačiau tokie 
neeiliniai projektai kaip šis net ir jį patį, turintį 
nemenkos patirties ateitimi laikomos pastatų 
automatikos srityje, kaskart nustebina iš naujo. 
Žavi iš pažiūros neįmanomomis galimybėmis 
ir tuo, kaip organiškai išmanumas įsilieja net 
istoriniuose pastatuose bei žmogaus kasdie-
nybėje.

„Viliuosi, kad panašią patirtį atranda kiekvienas 
plačios arkikatedros bendruomenės narys – 
nuo dvasininkų bei darbuotojų iki parapijiečių ir 
į mūsų sostinę atvykstančių turistų, įtraukiančių 
šį architektūrinį objektą į lankytinų vietų sąra-
šą“, – dėsto „JUNG Vilnius“ vadovas.

Tiek katedrai automatizuoti reikalingos 
technikos parūpinimas, tiek protingo namo 
sistemos renovacija šiame projekte inicijuoti 
verslo – „JUNG Vilnius“ padovanotą įrangą 
suprojektuoti ir integruoti Vilniaus arkikatedroje 
padėjo išmaniąją namų inžineriją diegiančios 
„Būsto automatikos“ ekspertai.



„ARSENALAS“ – ĮSPŪDINGI 
AKMENS IR KERAMIKOS 
PLYTELIŲ GAMINIAI 
SKONINGAM INTERJERUI

UAB „Arsenalas“ kartu su naujausiomis kolekcijomis pristato išskirtinę 
kokybę ir patentuotą technologiją, garantuojančią, kad itališkos grindų ir 
sienų plokštės-plytelės taps geriausiu interjero bei eksterjero dekoravimo 
sprendimu. Pagrindinės įmonės veiklos sritys – granito, marmuro, onikso, 

kvarco, keraminių ir akmens masės plytelių prekyba ir apdirbimas, stalviršių ir 
židinių gamyba.

SUSIKURKITE 
IŠSKIRTINĮ STILIŲ

UAB „Arsenalas“ siūlo begalę 
raštų, kurie padės kiekvienam 
klientui išreikšti savo stilių ir 
individualumą – sukurti išskirtinį 
namų, biurų ir kitų erdvių inter-
jerą.

Visos bendrovės siūlomos 
prekės kruopščiai atrenkamos 
ir tiekiamos iš garsiausių italų 
gamintojų. „Arsenalo“ prekybos 
centruose rasite išskirtinio 
dizaino interjero apdailos me-
džiagų, kurios atitiks net patį 
subtiliausią skonį. Nuo 2022 m.  
bendrovė pradėjo prekiauti ir 
VERSACE  keraminių plytelių ko-
lekcijomis. 

SIŪLOMAS PLATUS 
PRODUKTŲ ASORTIMENTAS
Siūlomas ypač platus akmens 
plokščių ruošinių gamybai bei 
jau pagamintų produktų asor-
timentas – stalviršių, židinių, 
laiptų pakopų, palangių ir kitų 
natūralaus akmens gaminių. 

Parduotuvėse rasite pačių 
įvairiausių akmens rūšių pa-
sirinkimą. Natūralaus akmens 
panaudojimo galimybės – išties 
plačios. Taip pat siūlomas itin 
platus didelio formato plytelių 
asortimentas. Taip pat svarbu 
paminėti, kad didžioji dalis pro-
duktų yra sandėliuojama UAB 
„Arsenalas“ sandėliuose, todėl 
klientai norimas plokštes gali 
įsigyti ir pasiimti iš karto.  

INOVATYVUS AKMENS 
APDIRBIMAS

Naudojantis pažangiomis CNC 
akmens apdirbimo staklėmis, 
kokybiškai gaminami ir apdirba-
mi įvairiausi gaminiai iš akmens 
ir keramikos. Virtuvės stalviršiai, 
vonios stalviršiai židinių apdailos 
detalės ir kt. preciziškai pagami-
namos pagal kiekvieno kliento 
poreikius. Patyrę „Arsenalo“ 
specialistai patars ir padės iš-
sirinkti labiausiai Jūsų poreikius 
atitinkantį pasirinkimą.

PLYTELIŲ, MARMURO, 
GRANITO KLIJAVIMAS

UAB „Arsenalas“ dirbantys speci-
alistai profesionaliai atlieka gra-
nito, marmuro, plytelių klijavimo 
ir montavimo darbus. Naudoja-
ma chromatinė lazerio pjovimo 
technologija „hidrojet“ suteikia 
laisvę kurti begalines formas ir 
kontūrus, neribotus ornamento 
bei raštų sprendimus, galimybę 
kurti grafinius elementus. Šios 
naujos kartos plokštės-plytelės 
turi neišsenkantį kūrybinį poten-
cialą, todėl, akivaizdu, gali būti 
pritaikytos bet kokiems, net ir 
patiems įnoringiausiems indivi-
dualiems poreikiams bei auten-
tiškiems projektams įgyvendinti.

REIKIA PATARIMO?
Susisiekite su artimiausiu padaliniu savo mieste ir „Arsenalo“ specialistai jums padės išspręsti dizaino ir gamybos klausimus!

„Arsenalo“ salonų yra Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose   I    www.arsenalas.lt    I    El. p. tiekimas@arsenalas.lt  ;  gamyba@arsenalas.lt
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VIZIJA
,,ME|MO“ – MEnų MOkykla, moderni švietimo įs-
taiga, skirta žmogui, siekiančiam tobulinti savo 
žinias meno srityse. Išgirdus frazę ,,moderni 
švietimo įstaiga“ tikriausiai daugeliui mūsų 
prieš akis iškyla futuristinis pastatas, kuris savo 
formomis stebintų kiekvieną. Nors akį džiugi-
nantis vizualas yra labai svarbus, jis būtų bever-
tis be funkcionalaus suplanavimo, kuris turi būti 
sujungiamas su moderniais vizualiais sprendi-
mais. Atsižvelgiant į tai, pagrindinė iškeliama 
problema yra tokia: kaip sujungti modernias 
technologijas ir mokymuisi palankius dizaino 
sprendimus, kad sukurta erdvė taptų lyg antrais 
namais ir mokiniai norėtų nuolat sugrįžti? 

Technologijų pasauliui plečiantis ir sparčiai 
užimant „podiumą“, svarbu nepamiršti senųjų 
vertybių, kad žmogus, ieškodamas ramybės ir 
įkvėpimo, visais laikais remdavosi į gamtą, kuri 
yra viso ko pamatai. Istorinė atmintis išsaugota 
medžių simbolikoje. Būtent tai yra viena iš prie-
žasčių, kodėl vos įėjus į menų mokyklą dėmesį 
prikausto dešinėje tvirtai šaknis įleidęs medis. 
Medis – gamtos dalis, o gamta yra tiesiogiai 
susijusi su kultūra, prie kurios raidos priside-
dame steigdami švietimo įstaigas. Pavadinimas 

Konkurso „Moderni švietimo įstaiga: 
technologijų ir dizaino visuma“ dalyvis:

Interjero studija „IKS • DE • SIGN“

Dalyvio kontaktai:

signiksde@gmail.com

+ 370 639 28 566

,,ME|MO“ – MEnų MOkykla

„ME|MO“ taip pat gali būti interpretuojamas kaip 
žodžio „memory“ (liet. atmintis) trumpinys, ku-
ris pavadinime įprasmina svarbiausią žmogaus 
galią – atmintį, dėl kurios gali tobulėti, formuoti 
savo asmenybę ir kaupti naują informaciją.

Informacija yra kintanti ir mūsų erdvė turi būti 
pritaikyta nuolatiniam naujovių integravimui, 
tad projektuojamos erdvės kuriamos taip, kad 
atsiradus poreikiui jas būtų nesunku transfor-
muoti. Klasėse yra skirta speciali vieta stalams 
sustumti / molbertams paslėpti / transformuoti 
iš mokymosi klasės į konferencijos erdvę / sti-
klinės sienelės – ne tik estetiškas elementas, 
bet ir funkcionalumą užtikrinantis sprendimas. 
Erdvė yra uždara, tačiau nejaučiama atskirtis 
nuo kitų zonų. Kadangi dėl šio sprendimo, kaip 
ir dėl aukštų klases juosiančių langų, patalpa 
gauna daugiau šviesos, yra skatinamas mokinių 
produktyvumas ir geriau pasisavinama informa-
cija, kas lemia greitesnį tobulėjimą. Negana to, 
stiklo sienelės gali būti lengvai transformuoja-
mos ir perstumiamos į kitas vietas, taip iš kurios 
nors laisvos zonos padarant uždarą, tad mūsų 
erdvės projektuojamos taip, kad būtų atviros 
pokyčiams. 



KONKURSAS 53

BMK „Smart“ interaktyvūs ekranai. Kad būtų 
pritrauktas jaunimo dėmesys pamokos metu 
ir sukurtas įdomesnis mokymosi principas, 
pasirinktas BMK siūlomas interaktyvus ekra-
nas „Smart GX 75“. Šie ekranai tausoja gamtą ir 
išpildo visus poreikius norint pamoką pravesti 
inovatyviu būdu. 

BIOWNLIGHT  apšvietimas. Vienas svarbiausių 
žmogaus organų yra akys. Norint užtikrinti ap-
saugą gerai regai būtina parinkti tinkamą, kuo 
natūralesnį apšvietimą. Čia pagalbos ranką 
tiesia „BiownLight Skylighter“ šviestuvai. Pasi-
rinktas SL-B6-2765-1-S modelis. 

BRASTA GLASS – dušo zonos akcentas – pusa-
pvalė dušo kabina ADA. Formos susijungia su 
visuma ir sukuriamas futuristinis vaizdas. 

CORIAN – WC ir dušo zonoje pasirinkti „Silver 
Birch“ ir „Sand Storm“ stalviršiai. Lieto akmens 
savybės leidžia išgauti vientisą vaizdą be sujun-
gimų ir džiaugtis lengva priežiūra. 

GROHE – mokytojų kambaryje pasirinktas 
„Minta Touch“ maišytuvas. Lengvas dizainas ir 
„Touch-activated“ funkcija padeda išvengti ne-
reikalingo kontakto liečiant maišytuvo valdiklį. 

PURSO – fasadiniai langai parinkti LK78X. Šie 
trisluoksniai langai izoliuoja klases nuo išorinio 
triukšmo. 

SCALAMID apdailos plokštės yra atsparios dė-
mėms, bakterijoms, joms reikia mažai priežiū-
ros, tad mūsų projekte pritaikytos tamsesnės 
plokštės: „WLC 218 318 C industrial grey“ plokštė 
mokytojų kambaryje bei „WLC 217 318 A indus-
trial black“ plokštės pirmo aukšto tualetuose 
– būtent tose zonose, kuriose dažniausiai ypač 
norisi švaros.

Sukurti betono imitacijai pasirinkta TARKTETT 
siūloma vinilinė grindų danga „Timeless Con-
crete Light Grey“. Praktiškas sprendimas di-
delėms erdvėms, kuriose norisi sukurti subtilų 
vaizdą. 

Dušo zonoje pasirinkti ypač vandeniui atsparūs 
matiniai TOPCOLOR XPERT MATIX S 6000-N dažai. 
Kitose erdvėse naudojami S 1000-N dažai.

„Technologijų pasauliui plečiantis ir 
sparčiai užimant „podiumą“, svarbu 

nepamiršti senųjų vertybių, kad 
žmogus, ieškodamas ramybės ir 

įkvėpimo, visais laikais remdavosi į 
gamtą, kuri yra viso ko pamatai.“

INTERJERO STUDIJA „IKS • DE • SIGN“
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Konkurso „Moderni švietimo įstaiga: 
technologijų ir dizaino visuma“ dalyvė:

Agnė Kvietkauskytė | Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas

Dalyvės kontaktai:

info@elipse.lt

+ 370 609 10 981

KUO DAUGIAU ŽALIOSIOS ERDVĖS 

VIZIJA
Moderni švietimo įstaiga išsiskiria savo 
erdvėmis, skatinančiomis kurti, mokytis, 
mąstyti ir džiaugtis vaikyste. Joje gausu 
šviesos, erdvės, įvairių formų ir spalvų. Švietimo 
įstaigos kompleksą sudaro darželis ir pradinių 
klasių mokykla. Pastato tūris suformuojamas 
iš keturių dalių. Vienoje dalyje – vaikų darželio, 
valgyklos, aktų salės korpusas. Kitoje dalyje 
projektuojama sporto salė ir baseinas su 
pagalbinėmis patalpomis. Antrame aukšte 
– pradinių klasių ir administracijos patalpos. 
Pradinių klasių korpusas pakeliamas aukščiau 
nuo žemės ir atsukamas į pietų pusę, kad 
klasėse būtų kuo daugiau natūralios saulės 
šviesos. Viena iš pagrindinių idėjų, kuriant 
pastato erdves, kad vaikai pro langus matytų 
kuo daugiau žaliosios erdvės. Keturių tūrių 
kombinacija siekiama kuo daugiau judėjimo 
tarp atskirų pastato korpusų. Kadangi mokykla 
ir vaikai asocijuojasi su judėjimu ir aktyvumu, to 
siekiama ir visa pastato koncepcija. 
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JUNG. Interjere naudojama jungtukų ir kištu-
kinių lizdų serija JUNG LS 990. Klasikinis šios 
serijos dizainas siauriu rėmeliu puikiai dera 
visose mokyklos patalpose. 

TARKETT. Sporto salėje naudojama „TARKETT 
Lumaflex Duo Omnisports Reference – Chene 
Robur Chene Robur“ grindų danga. „Lumaflex 
Energy“ konstrukcija derinama su „Omnisports 
Reference Multi-use“, kad būtų pasiektas 
didelis sportinis našumas ir atsparumas daug-
kartiniam naudojimui. Idealus sprendimas įvai-
rioms sporto šakoms iki varžybinio lygio. Tikros 
medienos, pagamintos iš 15 mm storio beržo 
konstrukcija suteikia komfortą ir reikalingą 
našumą.

SCALAMID. Sienų ir grindų apdailai sanitari-
niuose mazguose naudojamos SCALAMID grindų 
plokštės, „Silver Concrete“ spalva. Aukšta 
medžiagos garso izoliacija leidžia užtikrinti 
patalpoms keliamus akustikos reikalavimus. 
Atsparumas dėvėjimuisi taip pat priskiriamas 
aukščiausiam SCALAMID grindų ir apdailos 
medžiagų lygiui (AC5). Dėl savo lankstumo, at-
sparumo smūgiams ir didelio atsparumo dilimui 
medžiaga nėra jautri pažeidimams ir įskilimams, 
o tai yra itin svarbu eksploatacijai.

ISKU. Mokyklos koridoriuose ir holuose nau-
dojami skandinaviška estetiška išsiskiriantys 
ISKU pufai KIVIKKO. Ši baldų serija idealiai tinka 
viešosioms erdvėms. Pufai gaminami įvairių 
formų ir dydžių, gali būti jungiami į mažesnes ar 
didesnes kompozicijas, taip sukuriant patrau-
klias ir originalias sėdimąsias vietas bet kokio 
dydžio erdvėse. KIVIKKO baldų linija pasižymi 
ekologiškumu – šie baldai kuriami iš gamybos 

proceso metu likusių atraižų, putplasčio bei 
kitų medžiagų. Be to, visos medžiagos, likusios 
gaminant KIVIKKO baldus, yra perdirbamos iš 
naujo. Spalvoti KIVIKKO baldų linijos elementai 
kuria dekoratyvumo ir žaismingumo įspūdį. 

Pradinėse klasėse naudojamos „Lightness 
3280B“ kėdės. „Lightness“ kėdės su kilpos 
formos kojomis privalumai – funkcionalumas ir 
stilingas dizainas, nugludintos detalės ir tvirta 
struktūra.

Administracijos patalpoms naudojami elektra 
reguliuojamai stalai „Isku Style 1-M“. 

GROHE. GROHE vonios kambario maišytuvuose 
susijungia apdovanojimų pelnęs dizainas, ko-
kybiškiausios medžiagos ir pramonėje pa-
žangiausios technologijos. Sanitariniuose 
mazguose naudojami „GROHE Essence E 
Infra-Red Electronic Wall Basin Tap 36447000“ 
potinkiniai vandens maišytuvai. 

CORIAN. CORIAN dirbtinis lietas akmuo 
puikiai tinka ne tik stalviršiams gaminti, bet ir 
visam praustuvui suformuot. Sanitariniuose 
mazguose praustuvai gaminami iš „CORIAN 
Silver Birch“ medžiagos. Iš CORIAN gaminami 
praustuvai gali būti net tik norimos spalvos, bet 
ir formos, kas suteikia patalpoms išskirtinumo ir 
norimą dizainą. 

BRASTA GLASS. Sanitariniuose mazguose nau-
dojamos „BRASTA Compact“ pertvaros. Jos yra 
gaminamos iš monolitinio 13 mm aukšto slėgio 
laminato, suteikiančio visas geriausias eksplo-
atacines ir estetines savybes. 

BMK. SMART interaktyvieji ekranai sujungia 
inovatyviausius technologinius sprendimus. 
Technologijų ir programinės įrangos dermė už-
tikrina geriausias patirtis naudotojui bei leidžia 
pasiekti geriausius mokymo(-si) rezultatus. 
Klasėse naudojami interaktyvieji ekranai SMART 
GX 86”. GX serija turi automatinį įrankių atpa-
žinimą kiekvienoje aplinkoje, leidžia vienu metu 
atlikti visų tipų veiksmus: rašyti rašikliu, valdyti 
programas pirštu ir trinti delnu. Yra visiškas 
suderinamumas su visomis programomis ir 
operacinėmis sistemomis. „Energy Star“ ir 
„Ecodesign“ sertifikatai užtikrina žemiausias 
energijos sąnaudas ir draugiškumą aplinkai.

BIOWNLIGHT. Administracinių patalpų apšvie-
timui naudojami „BIOWNLIGHT Skylighter“ švies-
tuvai. Jie pasižymi itin aukšta kokybe, palaiko 
natūralų žmogaus bioritmą dienos metu. 
Šviestuvai automatiškai keičia šviesos para-
metrus: intensyvumą ir spalvos temperatūrą.

PURSO. Aliuminio gaminiai ir sistemos, skirti 
įvairioms reikmėms – nuo pramoninių įrenginių, 
pastatų fasadų iki apšvietimo. Dėl savo išskir-
tinės kokybės ir dizaino pasirinktas „Purso P50“ 
profilis vitrinų gamybai.

TOPCOLOR. Mokyklos sienos dažomos ypač 
atspariais dėmėms ir intensyviam plovimui, 
didesnio dengiamumo visiškai matiniais dažais 
„TOPCOLOR Xpert Matix“, balta spalva. Padengtas 
paviršius sudaro atsparią dangą, kurią galima 
valyti drėgnuoju ir sausuoju būdais bei dezinfe-
kavimo priemonėmis. 
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Konkurso „Moderni švietimo įstaiga: 
technologijų ir dizaino visuma“ dalyvė:

Interjero dizainerė, architektė 
Agnija Ponomariova

Dalyvės kontaktai:

agnijaponomariova3@gmail.com

+ 370 602 32 583

ĮKVEPIANTI BEI KOMFORTIŠKA 
MOKYMOSI ERDVĖ GAMTOS 
APSUPTYJE

VIZIJA
Siūlomos modernios švietimo įstaigos koncep-
cija yra įkvepianti bei komfortiška mokymosi 
erdvė gamtos apsuptyje. Kuriant projektą buvo 
svarbu atsižvelgti į tokius svarbius aspektus 
kaip kokybiškas apšvietimas, higieniškumo 
užtikrinimas, naudojamų medžiagų ekologiš-
kumas ir ilgaamžiškumas, patogus patalpų 
mikroklimato valdymas, ergonomika ir, žinoma, 
estetika, kuri yra svarbi psichologiniu atžvilgiu. 
Remiantis šiais pagrindiniais kriterijais buvo 
atrinkti ir pritaikyti rėmėjų siūlomi produktai, 
padedantys įgyvendinti modernios švietimo 
įstaigos mintį. Pastato vidaus suplanavimas 
yra erdvus ir šviesus, kuriantis ryšį su supančia 
aplinka. Švietimo įstaiga susideda iš tambūro 

su rūbinės zona, pagrindinės, lengvai transfor-
muojamos mokymosi erdvės, bendro aptarimo 
stalo erdvės, poilsio zonos, virtuvėlės, grupinių 
ir individualių veiklų zonų, pagalbinės ir admi-
nistracinės erdvių. Skirtingų funkcijų zonos turi 
savo sienų spalvą. Bendras interjero įspūdis yra 
neperkrautas ir neblaškantis mokinių dėmesio, 
tačiau savo spalvine gama, medžiagomis suku-
riantis jaukią atmosferą. Asimetriška pastato 
plano forma sudaro vidinio kiemelio erdvę su 
lauko amfiteatru laiko leisti gryname ore. Pas-
tato architektūra savo masteliu, proporcijomis 
ir vyraujančiomis natūraliomis medžiagomis 
palaiko balansą su gamtine aplinka. 
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JUNG. Ekonomišką ir higienišką šviesos 
valdymo koridoriuose ir WC sprendimą užtikrina 
JUNG būvio ir judesio davikliai „KNX Presence 
Detector Mini“, kurie jungia šviesą tik tada, kai 
patalpose yra žmogus. Taip pat projekte nau-
dojama JUNG KNX patalpų valdymo sistema 
„RCD Compact Module F50“, su kuria lengva 
valdyti patalpų temperatūrą, apšvietimą ir 
žaliuzes vienoje vietoje bei SCHUKO kištukiniai 
lizdai, turintys USB kroviklius.

TARKETT. Projekte naudojama betono imita-
cijos ritininė vinilinė grindų danga „TARKETT: 
Acczent Excellence 80-Concrete COOL GREY“. 
Ji pasižymi dideliu atsparumu įbrėžimams, 
tinka didelio judėjimo patalpoms. WC patalpose 
naudojamos lengvai montuojamos, vandeniui 
atsparios vinilinės plytelės „iD Click Ultimate 
– Polished Concrete INDIUM“, kurios taip pat 
imituoja betoną.

SCALAMID. Dalinai pastato išorės apdailai nau-
dojamos SCALAMID fasado plokštės „Wild Rust“ 
(sendintas metalas), kurios kartu su termo-
medienos apdaila sukuria kontrasto įspūdį fa-
saduose. SCALAMID plokštės yra atsparios UV 
spinduliams, nesideformuoja esant dideliems 
temperatūros pokyčiams. Taip pat tai yra gera 
garso, šilumos izoliacija ir puikiai tinka vėdina-
miems fasadams.

ISKU. Švietimo įstaigai parinkti minimalistinio 
stiliaus „ISKU Style“ elektra reguliuojami stalai 
ergonomiškumui užtikrinti. Prie stalų parinktos 
juodos, modernaus dizaino kėdės „BW Way“. 
Poilsio zonoje naudojami rožinių ir pilkų ats-
palvių pufai „Amphi“, kurie gali būti sustatyti 
amfiteatro principu ir taip sukurti erdvę, jaukią 
bendriems aptarimams. Taip pat tyliojoje 

mokymosi ir grupinių pasitarimų erdvėje yra 
naudojami foteliai, skirti vienam asmeniui INKOO 
PRO HIGH 1 ½, ir INKOO PRO HIGH 2 ½, skirti pa-
sitarimams bei darbui grupėse, kurie išsiskiria 
aukštomis atramomis, užtikrina privatumą bei 
izoliuoja garsą, todėl ženkliai pagerina mokinių 
susikaupimą ir susitelkimą. 

GROHE. WC patalpose naudojami GROHE be-
kontakčiai, su infraraudonųjų spindulių jutikliu 
vandens maišytuvai EUROCUBE E. Šis pasi-
rinkimas argumentuotas ne tik elegantišku 
dizainu, bet ir higieniškumu, ypač aktualiu vie-
šojoje įstaigoje.

CORIAN. WC patalpose plautuvėms naudojama 
CORIAN kieta medžiaga „Basalt Terazzo“. CORIAN 
išsiskiria savo unikalia technologija, sukuriančia 
vientisas formas be sujungimo siūlių, atsparias 
įbrėžimams, chemikalams, karščiui dangas su 
plačiu spalvų ir dizaino pasirinkimu.

BRASTA GLASS. Projekto WC patalpose nau-
dojamos BRASTA WC kabinų pertvaros LTT 
COMPAKT, pagamintos iš aukšto slėgio laminato, 
atsparaus vandeniui ir mechaninei trinčiai, 
lengvai valomos. 

BMK. Bendrojoje mokymosi erdvėje BMK 
įmonės siūloma hibridinės klasės techno-
logija. Tai inovatyvi sistema, derinanti nuo-
tolinį ir kontaktinį mokymosi būdus, leidžianti 
ne tik mokiniams matyti mokytojus nuotoliniu 
būdu, bet ir mokytojui matyti savo mokinius 
klasės gale esančiame ekrane. Taip pat hibri-
dinės klasės technologija turi lengvai valdomą 
SMART interaktyvųjį ekraną, išmani vaizdo kon-
ferencijų kamera, projektorius, garso sistema 

su integruotais kryptinių mikrofonų sistema, 
kompiuteris vaizdui sujungti ir nuotolinis pultas.

BIOWNLIGHT. Švietimo įstaiga yra tokia vieta, 
kuriai itin svarbu parinkti kokybišką ir ergo-
nomišką apšvietimą. Dėl šios priežasties pa-
grindinis apšvietimo šaltinis projekte yra į 
lubas montuojama „BIOWNLIGHT Skylighter“ LED 
sistema. Šis apšvietimas yra sukurtas atsižvel-
giant į žmogaus biologinius poreikius, yra ener-
giškai efektyvus. Lietuvoje sukurta ir neturinti 
analogų šešių šviesos šaltinių maišymo tech-
nologija palaiko žmogaus cirkadinį ritmą, yra 
labai panaši į natūralią dienos šviesą. Šviesos 
srautą ir spalvinį spektrą galima lengvai regu-
liuoti mobiliojoje programėlėje, kompiuteriu 
arba mygtuku, taip pat galima pasirinkti vieną iš 
dviejų automatinių šviesos reguliacijos režimų: 
standartinis ir ECO. 

PURSO. Projekto architektūros elementai yra 
aliuminiai, juodos spalvos PURSO LK90 ECO langai. 
Kaip žinoma, aliuminis yra patvari, perdirbama 
medžiaga, kurią lengva prižiūrėti. PURSO langai 
yra energiškai efektyvūs ir pasižymi puikia ter-
moizoliacija su verte U= 0,64 W/m2K. 

TOPCOLOR. Projektą pagyvina spalvotos 
TOPCOLOR XPERT MATIX dažytos sienos. Šie itin 
matiniai dažai puikiai tinka visuomeniniams 
objektams, nes yra atsparūs dėmėms, inten-
syviam plovimui. Skirtingų veiklų zonas skiria 
atspalviai: bendroji mokymosi erdvė – švelniai 
žalia harmoninga gamtos spalva, poilsio / 
minkštasuolių amfiteatro erdvė – madinga 
pilkšvai rožinė spalva, kitos mokymosi patalpos 
pilkšvi atspalviai sujungia interjero spalvų 
visumą į vientisesnę.
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Konkurso „Moderni švietimo įstaiga: 
technologijų ir dizaino visuma“ dalyvis:

Architektūros laboratorija „Kiemelis“

Komandą sudaro:

Marius Lukošiūnas, Oskaras Vančys, 
Fausta Marcišauskaitė, Aleksas 
Petravičius, Gabrielė Alma Paulė

Dalyvio kontaktai:

mpikseliai@gmail.com 

+ 370 620 24 213

KŪRYBINGUMO „KIEMELIS“

VIZIJA
„Kiemelis“ skirtas kūrybingumui mokyti, smalsu-
mo genui vystyti, skatinti mokytis visą gyveni-
mą. Gali būti pastatytas tiek gamtinėje vieto-
vėje, tiek tankiai urbanizuotoje. Priklausomai 
nuo pastatymo vietovės, mokytojų ir mokinių, 
gali įgyti savitų, individualių bruožų: erdvės gali 
būti skaidomos mobiliomis pertvaromis, turi 
plėtros galimybių, tiek antro aukšto plėtimas, 
trečio pristatymas, įrengiant daugiau įvairių 
erdvių tiek mažoms, tiek didesnėms grupėms 
edukuoti. 

Atėjus į „Kiemelį“ pasitinka neįprastai aukšta 
erdvė persipinančiomis funkcinėmis zonomis. 
Erdvė viduje formuojama it savarankiška ląste-
lė, sudaryta iš dviejų pagrindinių dalių:

I. Medinių konstrukcijų kupolas dengtas išma-
niuoju stiklu, saulės šviesą konvertuojantis į 
elektros energiją. Kiemelyje lyja kūrybingų min-
čių lietumi.

II. Vidaus erdves formuojanti daugiafunkcė 
siena. Dalijant zonomis, išdėstomos visos bū-
tiniausios reikalingos funkcijos: sanitarinės, 
maitinimo, sandėliavimo, edukacijos, poilsio.

Pusiau atviros erdvės kuria atvirumo, tęstinumo 
įspūdį, jos skatina bendrauti tarpusavyje.

Vienintelė „Kiemelio“ konstrukcinė ir kartu ap-
dailinė medžiaga – CLT plokštė. Naudojamas la-
bai saikingas spalvinis koloritas, taip siekiama, 
kad interjeras taptų neutraliu fonu. Pagrindinė 
spalva – natūrali dienos šviesa, užliejanti visą 
erdvę pro skaidrų kupolą. Šalia medžio tekstū-
ros naudojama dar vos keletas spalvų.

„Kiemelyje“ auga veja, tai – grindys. Kartu tai 
ir eksperimentas, iššūkis, kviečiantis patirti, 
naudotis tvariomis gamtos ištobulintomis 
technologijomis. Tikime, kad aplinka ilgam laikui 
formuoja ir mūsų minčių tėkmę, tad sukūrėme 
neįprastą, kupiną netikėtumų, išskirtinių bruo-
žų erdvę kūrybiškumui ir šviesiai ateičiai kurti. 
Džiaugiamės galėdami pasidalyti sava vizija.

 „Kiemelio“ balkone, antrame aukšte, kviečiame 
į virtualią mūsų piešinių parodą.

Kūrybingumo „Kiemelis“!
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JUNG. SCHUKO LES COULEURS LE CORBUSIER bibli-
otekoje, kepyklėlėje, klasėje naudojami įvairių 
spalvų elektros lizdai, žaismingai derantys prie 
dominuojančios medienos tekstūros interjere.

TARKETT. STANDARD PLUS vinilinė homogeninė 
danga, įrengiama kepyklėlės grindims bei laiptų 
pakopoms, paprastai prižiūrima.

SCALAMID. TERRAZZO FLC grindų plokštėmis iš-
klojami tualetai, nulakuotos itin kokybišku laku, 
dėl to pasižyminčios ilgai nekintančia spalva 
ir gali būti valomos nepažeidžiant paviršiaus 
tekstūros. 

ISKU. MYFLOW serijos stalai ir kėdės lengvi ir 
patvarūs. KIVIKKO pufais galima sukurti įvairaus 
dydžio kompozicijas.

GROHE. BAU COSMOPOLITAN E bekontaktis mai-
šytuvas pasirinktas dėl kampuoto ir užapvalinto 
dizaino derinio, vyraujančio „Kiemelyje“. 

CORIAN. ANTARCTICA šviesus, ramios tekstūros 
dirbtinis akmuo, naudojamas kriauklėms, de-
rantis su natūralios medienos faktūra, domi-
nuojančia aplinkoje.

BRASTA GLASS. LTT-COMPAKT tualetų durų ran-
kenos pagamintos iš nerūdijančiojo plieno, su 
indikacija laisva ir užimta, praktiškas pasirinki-
mas.

BMK. INTERAKTYVI LENTA SMART M700-77 paka-
binta laboratorijos erdvėje, patogi ir inovatyvi 
priemonė, būtina sklandžiai pateikti medžiagą.

BIOWNLIGHT. SKYLIGHTER SL-B6-27651S LED 
šviestuvai laboratorijoje, turintys futuristinio 
dizaino savybių, dera prie žaliuzinių lubų, erdvių 
visumos.

PURSO. P50L FASADO DENGIMO SISTEMA naudo-
jama kupolo denginiui, išlaikoma UV spindulių 
kontrolė, užtikrinamos garso izoliacijos, puikios 
šilumos laidumo bei eksploatavimo savybės.

TOPCOLOR PREMIUM VILLA LATEX žali dažai, 
naudojami įėjimo durų rankenoms padengti, 
siekiant didesnio atsparumo nuo atmosferos 
poveikių. XPERT MATIX baltais dažais nudažytos 
kepyklėlės vidinės sienos. Dažai su vaško prie-
dais sudaro paviršių, atsparų drėgnam valymui 
ir dezinfekavimo priemonėms.

„Tikime, kad aplinka ilgam laikui 
formuoja ir mūsų minčių tėkmę (...)“
ARCHITEKTŪROS LABORATORIJA „KIEMELIS“
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Konkurso „Moderni švietimo įstaiga: 
technologijų ir dizaino visuma“ dalyvė:

Architektė

Kristina Mažugaitė

Dalyvės kontaktai:

kristuxi@gmail.com

+ 370 674 06 973

PRIVATI PAPILDOMO UGDYMO 
MOKYKLA SKIRTA POPAMOKINĖMS 
VEIKLOMS

VIZIJA
Privati papildomo ugdymo mokykla skirta po-
pamokinėms veikloms. Įstaiga skirta mokyklinio 
amžiaus jaunimo kūrybinėms ir sportinėms 
žinioms tobulinti ir lavinti. Kuriant šią mokymo 
įstaigą naudotos vienos moderniausių techno-
logijų, kurias siūlo mūsų rinkai gamintojai. Visos 
medžiagos parinktos atsižvelgiant į būsimus 
įstaigos poreikius ir laukiamus galimus iššūkius. 
Vyrauja ramios pastelinės spalvos, naudojami 
nestandartiniai sprendiniai ar meniniai viene-
tiniai intarpai.
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JUNG. Temperatūros reguliavimo įrenginiai ir 
personalizuoti elektros jungikliai klasėse, hole 
ir sporto salėje. Taip pat naudojama auto-
matinė sistema (SMART PANEL 8), reguliuojanti 
patalpose esantį apšvietimą ir mechanizuotas 
pakeliamas ir nuleidžiamas užuolaidas, stum-
domas pertvarines plokštes. Bendra pastato 
klimato kontrolės sistema ir reguliavimas.

TARKETT. „ACCZENT EXCELLENCE 80 – Flocons2 
RAINBOW“ vinilinė grindų danga, kurią gamintojai 
rekomenduoja didelio judumo patalpose, kaip 
tik puikiai tiko meno būrelio patalpoms ir sporto 
salei savo žaismingu sprendimu. Tokia danga 
ne tik patvari, bet mokymo įstaigai suteikia iš-
skirtinio dizaino akcentus. Holui panaudotas 
kiliminės dangos sprendimas iš FUTURITY 
kolekcijos.

SCALAMID. Unikaliausias siūlomas ir hole nau-
dojamas elementas iš plokščių sistemos su vie-
netiniu tai erdvei parinktu piešiniu (šiuo atveju 
panaudotas jau siūlomas dizainas). Pagrindinio 
fasado plokštės medienos faktūros, suku-
riančios mokyklai daugiau jaukumo ir šiltumo. 
Medinei, kūrybinei erdvei labai tiko mozaikos 
tipo sienų dekoras.

ISKU. Hole ir visoms bendroms mokymo 
erdvėms skirti spalvingi lentų formų minkšti 
baldai, taip pat kaip vieną iš variantų matyčiau 
pufų erdves poilsio zonose. Baldai puikiai 
tinka prie modernaus įstaigos įvaizdžio ir yra 
daugiafunkciai.

GROHE. Projekte naudojami bekontakčiai 
maišytuvai EUROSMART COSMOPOLITAN. 
Pakabinamas GROHE tualetas iš „Bau“ kolekcijos 
yra derinamas su „Tectron Scate“ vandens nu-
leidimo mygtuku, valdomu integruotu infrarau-
donųjų spindulių jutikliu.

CORIAN. Sanitariniuose mazguose CORIAN 
kriauklė yra montuojama į stalviršį iš „Silver 
Linear“ kolekcijos, kuris pasižymi ilgaamžiškumu 
ir patvariu naudojimu. Linijinė stalviršio tekstūra 
derinama prie pastelinių spalvų kitų dekoro 
elementų projekte.

BRASTA GLASS. Dušo zonos sprendiniai, kuriuos 
siūlo BRASTA berėmės sistemos dvigubo vėrimo 
konstrukcijos, kaip tik puikiai dera su parinktais 
lentų formų sprendimais vonios patalpoms.

BMK. Visame pastate naudojami BMK modernūs 
ir interaktyvieji ekranai, interaktyviosios grindys 
numatomos poilsio zonose.

BIOWNLIGHT. Įmontuoti SKYLIGHTER SL-B6-
2765-1-R1 reguliuojami šviestuvai (regu-
liuojamas ne tik šviesos intensyvumas, bet 
ir šviesos temperatūra). Priklausomai nuo 
patalpos apšvietimo reguliavimą galima vykdyti 
nuotoliu. 

PURSO. Mokyklos fasado sistemai sukurti 
naudojamos įmonės siūlomos individualaus 
užsakymo aliuminio profilio sistemos.

TOPCOLOR. Sienų dekorui panaudotos lengvai 
plaunamų dažų paletės, užtikrinančios ilgaam-
žiškesnius sprendimus ir lengvesnę priežiūrą.
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MINIMALISTINIS BIURO 
INTERJERAS TARPUKARIO 
PASTATE KAUNE

Lygiai prieš metus duris atvėrė naujas jungtinis biuras Kaune, Laivės alėjos istoriniame pastate, kurio rekonstrukcija bei 
interjero dizainu pasirūpino profesionali „Nebrau“ komanda su architektu Laurynu Avyžiumi ir Gediminu Mačiuliu. Pasak 
architektų, tai dviejų įmonių nauji namai, kuriuose vyrauja monochrominės spalvos, aukštos kokybės skandinaviški baldai 
ir į akį krintantis akcentas – kilimas, jungiantis visas patalpas savo chaotišku raštu, bet kartu kompensuojantis sienų bei 

lubų minimalistinius sprendimus. Pažiūrėkime į šį kūrinį šiek tiek detaliau.

Nuotr.: Simonas Linkevičius
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IŠSKIRTINĖ IR PRASMINGA VIETA
Pirmiausia norisi paminėti pačią lokaciją ir kuo 
ji išskirtinė? Pastatas stovi Maironio gatvės ir 
Laisvės alėjos sankirtoje. Advokatų profesinė 
bendrija LAWCORPUS VENSLAUSKAS bei Danijos 
kapitalo grupės „Copenhagen Merchants“ 
įmonė „CM Kaunas“ įsikūrė antrame šio pasta-
to aukšte. Čia 1920–1940 metais ant kampinio 
balkono kabojo iškaba: „Lietuvos Komercijos 
Bankas“. Tad dabartinis „CM Kaunas“ darbuo-
tojų kabinetas yra paties banko valdytojo 
buvęs kabinetas. Pastatas Lietuvos tarpukario 
architektūros. 

PASIRINKTI AUKŠTOS KOKYBĖS 
SKANDINAVIŠKI BALDAI

Buvo  pasirinkti skandinaviškų įmonių kokybiški 
ir ergonomiški baldai. Biuro svečius svetingai 
ir patogiai „priima“ du erdvūs juoda oda vilkti 
foteliai „Mood“. Darbo vietoms parinkti balti bei 
juodi reguliuojamo aukščio stalai, ergonomiš-
kos lengvo modernaus dizaino darbo kėdės. 
Poilsio erdvės pagal klientų poreikį įkurtos 
kiekvienoje patalpoje. Formalesniam klientų 
priėmimui vadovų kambariuose parinktos iš-
raiškingo ir modernaus dizaino kėdės „Duo“ su 
faneros bei odos elementais. Prie jų dera, kaip 
akcentai, juodi „Cone“ kavos staliukai. Patogios 
modernios dviejų bei trijų vietų sofos yra „loun-
ge“ kambaryje bei advokatų pagrindinėje darbo 
patalpoje. Recepcijos, virtuvių baldai ir spintos 
gaminti pagal užsakymą.

Paklausėme architekto Lauryno apie priima-
mojo erdvės sprendimus. Anot jo, recepcija 
– pagrindinis biuro reprezentacinis veidrodis, 
duodantis nuotaiką visumai tęsiant bendrą in-
terjero kryptį. Todėl pasirinkta šlifuoto metalo 
apdaila įrėmina šią zoną ir solidžiai bendrauja 
su esančia juodų ir pilkų atspalvių baldų bei kitų 
akcentų visuma.

VYRAUJA TARPUKARIO 
MODERNIZMO DVASIA

Jam būdingas padidintas patalpų aukštis su-
teikia šiam moderniam 260 kvadratinių metrų 
biurui erdvės pojūtį. Masyvios medinės lauko 
durys bei lankytojus pasitinkantis vestibiulis su 
tarpukario modernizmo elementais: marmuri-
niai laiptai, juodos ir baltos laiptinės plytelės. 
Kaip vidaus interjerą paveikė ir paties pastato 
architektūra? Norėta išlaikyti balansą tarp isto-

rijos ir minimalistinio modernizmo. Visas biuro 
vidaus duris nuspręsta palikti, tačiau perdažy-
tos neutralia pilka matine spalva. Kaip ir minėta 
architekto, visame biure vyrauja monochro-
minės spalvos: balti, pilki bei melsvi atspalviai 
su juodos spalvos akcentais šviestuvuose bei 
balduose.

Užsakovų noras buvo dirbti netipiniame biure: 
jaukus, šviesus, ergonomiškas, išskirtinis ir 
gana privatus. Tad renkantis grindų dangą nu-
spręsta visoje erdvėje ištiesti kiliminę dangą, 
kuri ir tapo pagrindiniu interjero akcentu. Išlietų 
dažų, kaip Laurynas sako, „chaotiškas“ raštas iš 
pirmo žvilgsnio primena marmuro grindis, kas 
yra būdinga tarpukario architektūrai, tačiau 
tai tobulas modernus sprendimas, suteikian-
tis vientisumo visam biurui bei tapęs atsvara 
tolesniems minimalistiniams interjero sprendi-
mams.

Verta paminėti ir lubų apdailą. Norint išlaikyti er-
dvės pojūtį, lubos, ortakiai ir visa techninė dalis 
buvo nudažyta juoda matine spalva bei paslėp-
ta po baltos spalvos metaliniais skersiniais.

Susidomėjusiems baldų sprendimais „ISKU“ siūlo apsilankyti baldų salone Vilniuje ir Kaune. 
Daugiau apie informacijos – www.isku.lt



Namų DNR
funkcionalumo ir dizaino sinergija

Registracija: www.structum.lt/konferencijos

Vartotojų poreikiams augant, sparčiai vystosi ir statybų pra-
monė, siūlydama rinkai gausų asortimentą. Dizaino kūrėjai de-
monstruoja aukštą raiškos ir kūrybiškumo lygį, kuriam įgyven-
dinti reikia kokybiškų medžiagų ir technologijų. Tik išpildyta 
visuma ir profesionaliai parinkti sprendimai gali sukurti techno-
logiškai inovatyvų ir madingą interjerą, kuris džiugintų žmogų 
daugybę metų. 

Į visus rūpimus klausimus atsakys patyrę savo srities specia-
listai: profesionalūs projektuotojai, architektai ir kiti modernių 
namų DNR ekspertai. Visi jie, savo patirtimis ir įžvalgomis dalin-
sis „Structum“ konferencijoje.



Artūras Kriukovas
„JUNG Vilnius“ techninio skyriaus 
vadovas, dr.

„ Apšvietimo valdymas be 
laido – misija įmanoma: 
alternatyvos laidiniam 
šviesos reguliavimui “

Kasparas Žiliukas
„DO ARCHITECTS“ Vyresnysis 
architektas, projektų koordinatorius

„ Pradėkim nuo pradžios 
- apie aukso vidurio tarp 
funkcionalumo ir estetikos 
paieškas architektūroje “

Egidijus Bunikis 
„Purso Baltic“ atstovas Baltijos šalims

„ Tvarumas ir šiluma - 
pagrindiniai šiuolaikiškų 
namų DNR elementai “

Gianluca Racana
director of „Zaha Hadid Architects“ 

„ Future of Urban Living “

Jurgis Ulčinas 
„UAB Argilla“ vadovas

„ Japoniškų ir belgiškų 
plytelių koncepcijos “

Filipe Paixão
Founding architect of Corpo Atelier

„ Anything can always be 
something else “

Julijus Neufeld 
„KALDEWEI“ ir „KEUCO“ atstovas 
Baltijos šalyse

„ Minimalistinis 
dizainas ir maksimalus 
funkcionalumas vonios 
kambaryje “

Patrick Speck 
LIXIL Global Design, EMENA lyderis

„ Creating relevant 
solutions for the living 
spaces of today & 
tomorrow “

Fokke Moerel
„MVRDV“ Partner, Architect

„ MVRDV Homes “





Evadeco l Savanorių pr. 425, Kaunas
www.evadeco.lt
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„BRIGHT SOLUTIONS“ – 
APŠVIETIME DERINAMAS 
GROŽIS IR FUNKCIONALUMAS

Kokie šviestuvai yra geriausi ir populiariausi? Pasak MB „Bright Solutions“, užsiimančios šviestuvų 
projektavimu, gamyba ir pardavimu, specialistų, populiariausių šviestuvų nėra. Yra tik populiarūs 
apšvietimo sprendimai arba dominuojantys stiliai. Pavyzdžiui, Lietuvoje žmonės renkasi nuo 
skandinaviškų iki minimalistinių ar modernios klasikos šviestuvų, tačiau kur kas svarbesniu akcentu 

tampa inovatyvūs apšvietimo sprendimai. 

MB „Bright Solutions“ – visai neseniai įkurta 
įmonė, tačiau jau skaičiuojanti daug svarbių 
įgyvendintų projektų bei patenkintų klientų, 
džiaugiasi galinti pasiūlyti išties išskirtinius ap-
švietimo sprendimus. 
„Esame jauni, tačiau labai aktyvūs, darbštūs, 
kūrybingi ir nuolat tobulėjantys. Domimės 
naujausiomis interjero dizaino tendencijomis, 
todėl galime pasiūlyti naujausius apšvietimo 
sprendimus, baldus ir interjero detales. Per 
pastaruosius veiklos metus įvykdėme daug in-
dividualių ir visuomeninių apšvietimo projektų“, 
– pasakoja įmonės direktorius Artur Petkevič. 

INTEGRUOTAS APŠVIETIMAS 
PARYŠKINA IŠSKIRTINĮ DIZAINĄ

Pasak A. Petkevič, funkcionalių ir akį traukiančių 
apšvietimo sprendimų pasiūla vis plečiasi – vis 
daugiau dėmesio kreipiama į integruotą ap-
švietimą. Apšvietimą patogu integruoti į baldus 
– paslėpti šviestuvus ar juostas. Apšvietimas 
interjere reikalingas, o į baldus integruotos 
šviestuvai leis kurti gražų, funkcionalų ir taupų 
apšvietimą. 
„Vienas iš pavyzdžių, kuris dabar yra ypač ma-
dingas, – kavos staliukas su integruotu apšvie-
timu. Priartėjus prie kavos staliuko, automa-
tiškai įsijungia šviesos ir jis yra labai skoningai 
apšviečiamas. Toks sprendimas labai dažnai 
naudojamas tiek išskirtiniuose biuruose, tiek 

INDIVIDUALŪS APŠVIETIMO SPRENDIMAI
Apšvietimo sprendimai suteikia daug galimybių 
ir laisvės. Jie puošia, keičia interjero detalę, su-
teikia charakterį ir individualumo. Įvairios švies-
tuvų juostos bei profiliai leidžia patiems kurti 
įvairių formų šviestuvus, juos interjere pritaikyti 
pagal individualius poreikius. MB „Bright Solu-
tions“ teigimu, dažnas namų interjero spren-
dimas – priglaistomos magnetinės šviestuvų 
sistemos. Šis sprendimas suteikia namams 
estetikos ir komforto. A. Petkevič atkreipia dė-
mesį, kad šiuo metu šviestuvai gaminami tik iš 
natūralių medžiagų – stiklo, cemento ar metalo. 
Be to, kiekviename individualiame name ar biu-
re labai svarbu sukurti visą apšvietimo sprendi-
mą – tai leistų atkreipti dėmesį į visas detales 
ir sukurti jaukų, energoefektyvų bei naujovišką 
apšvietimą.

individualiuose namuose, – pasakoja pašne-
kovas. Į šiuos staliukus integruota ir dar viena 
svarbi funkcija – belaidė mobiliojo telefono 
įkrovimo funkcija.“
Taip pat racionalu apšvietimą integruoti į 
prieškambario spintą, drabužinę, veidrodžius. 
Pavyzdžiui, veidrodžiai su integruotu apšvietimu 
ypač dažnas sprendimas viešbučiuose ar kito-
se viešose vietose. Pasirinkti spalvą, švietimo 
intensyvumą, nuotaiką ir kitas funkcijas galima 
nuotoliu, naudojantis išmaniuoju įrenginiu.
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ŽALIAS BALDŲ FABRIKAS 
MIŠKE Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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Norvegijos miškuose baigta statyti baldų gamykla, kuri pretenduoja 
tapti tvariausia pasaulyje. Investuotoja – norvegų baldų gamybos 
kompanija „Vestre“. Naująją gamyklą šalia Magnoro gyvenvietės, 
Eidskogo savivaldybėje greta Švedijos sienos, suprojektavo 

architektų studija „Bjarke Ingels Group“ (BIG).

Projektas, pavadintas „Plus“, bus ekologiškos 
ir efektyvios gamybos pavyzdys, naudojant 
„Pramonės 4.0“ sprendimus (robotus, daiktų in-
ternetą, lazerines kameras, virtualiąją realybę) 
ir demonstruos naują ekologišką architektūrą. 
Tikimasi, kad dėl šio ypatingo objekto Magnoras 
pritrauks turistų.
„Vestre“ vadovaujantis Janas Christianas Ves-
tre pats kreipėsi į BIG prašydamas sukurti nau-
jos ekologiškos gamyklos projektą, nes, pasak 
jo paties, nenori, kad jo šeimos verslas būtų 

„kompanija, tik stumianti produktus į rinką“, bet 
siekia tapti ekologiškiausiu baldų gamintoju 
planetoje. Verslininko įsitikinimu, investicijos 
į šią gamyklą demonstruos „priemones, kei-
čiančias pasaulį“, ir skatins visuotinį pramonės 
perėjimą prie ekologiškos gamybos bei įrodys, 
kad pelninga gamyba gali suteikti žmonėms pa-
togias darbo sąlygas ir sustabdyti klimato kaitą. 
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SUSILIES SU GAMTA
Neįprastos formos gamyklos pastatas „Plus“ 
patraukia dėmesį miškuose savo paslaptinga 
išvaizda. Pastatas yra pliuso formos, tarsi ant 
žemės parverstas kryžius, kurio keturi skersinių 
galai guli tarp tankių medžių. BIG įkūrėjas ir kūry-
bos vadovas architektas Bjarke Ingelsas sakė, 
kad pliuso ženklą suformavo kelio ir gamyklos 
sankirta. 
Gamyklos konstrukcija pastatyta iš medžio ma-
syvo, taip pat naudotas mažai anglies dvidegi-
nio išskiriantis betonas ir perdirbtas armuotas 
plienas. Tarp aukštų miško eglių gamyklos 
pastatas neatrodo aukštas – jis siekia 14 metrų. 
Bendras jo plotas – tik 7 000 kv. metrų, tačiau 
erdvė išnaudojama itin efektyviai. 
Dedama daug pastangų, kad medžiai augtų kuo 
arčiau pastato. Jo fasadas apkaltas suanglė-
jusia mediena iš tų pačių medžių, kurie buvo 

nukirsti gamyklos statybos aikštelėje. Medžia-
gos buvo pasirinktos nekenksmingos aplinkai 
ir patvarios, todėl ateityje pastatą reikės kuo 
mažiau prižiūrėti. Tai taip pat subtili nuoroda 
į vietos istoriją: pirmieji imigrantai, atvykę į 
Magnorą iš Suomijos XVII amžiuje, buvo žinomi 
dėl savo produktyvios žemdirbystės, kai miškai 
buvo deginami ir javai sėjami į pelenus.
Pastatų stogai apželdinti. Kai augalai įsišaknys 
ir suvešės, ant stogo bus galima vaikščioti ir jis 
bus atviras visuomenei ištisus metus. Šlaitinis 
stogas leis lankytojams vaikščioti per visą pas-
tato ilgį ir stebėti viduje vykstančius gamybos 
procesus. Pėsčiųjų takai nuo stogo nusileidžia 
ant žemės, kur jie virsta miško takais, vingiuo-
jančiais per mišką ir į Magnoro miesto centrą.
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KETURI GAMYBOS SEKTORIAI
„Plus“ – tai logistika, pavaizduota architek-
tūroje. Gamykla suskirstyta į keturias dalis, 
skirtingi jos padaliniai yra kiekviename pliuso 
ženklo skersinyje – dažymo cechas, medienos 
lentpjūvė, gaminių surinkimo skyrius ir prekių 
sandėlis, – išdėstytos aplink centrinį kiemą, 
kuris yra pastato centras. Žaliava į gamyklą pa-
tenka pro vieno „pliuso“ skersinio galą, paskui 
pasiekia lentpjūvę ir dažymo cechą. Gaminiai 
surenkami ketvirtame sparne ir tada siunčiami 
į sandėlį. Tokia geometrija užtikrina efektyvų 
darbo organizavimą.
Centras tarp keturių gamyklos sektorių supro-
jektuotas kaip vidaus žiedinė sankryža, kurio 
širdyje yra atviras kiemas, apsuptas stiklinių 
vitrinų. Čia įrengtas lankytojų centras, iš kurio 

atsiveria 360 laipsnių viso gamybos proceso 
vaizdas ir galima stebėti gamyklos veiklą. Šioje 
erdvėje „Vestre“ kiekvieną sezoną gali pristaty-
ti naujausias baldų kolekcijas. 
Vidinio kiemo laiptai, nudažyti įvairiomis „Ves-
tre“ paletės spalvomis, veda į lankytojų centrą 
ir biurus. Siekiant suteikti gamyklai žaismingu-
mo, spalvų gama išsilieja ant grindų. Kadangi 
kiekvienas gamyklos sektorius turi savo spalvų 
kodą, tai sukuria orientavimo sistemą visiškai 
simetriškoje erdvėje. Visa techninė ir inžinerinė 
infrastruktūra, tokia kaip vėdinimo įrenginiai, 
drožlių ištraukimas, vamzdžiai, kabeliai ir orta-
kiai, yra paslėpta techniniuose koridoriuose ir 
po gamyklos grindimis. 

Lauko zonos erdvė bus atvira visiems – tvoros 
prie gamyklos nėra. Visuomenė kviečiama ap-
lankyti, pasivaikščioti ir pailsėti aplink pastatą 
arba ant jos žalio stogo, kuris bus prieinamas 
visą parą. Viduje esantys žmonės galės bet 
kada pažvelgti į mišką, o lankytojai iš išorės 
žvelgs vidun.
Gamyklą supantis parkas pasiūlys įdomių veiklų 
visai šeimai. Milžiniškų dydžių „Vestre“ baldai 
suformuos vaikų žaidimų aikšteles, o parke yra 
sūpynės, apžvalgos bokštas ir vietos piknikams. 
Be to, bus pastatytas tiltas per Vrangselvo upę, 
sujungsiantis „Vestre Forest Camp“ su Magnoro 
centru. 
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AUKŠČIAUSIAS APLINKOSAUGOS 
SERTIFIKATAS

Užduotis suprojektuoti ir pastatyti pastatą, 
kuris būtų tvarus visais atžvilgiais, pradedant 
medžiagomis, baigiant statybos metodais ir 
eksploatavimu, iš projekto komandos parei-
kalavo daug naujų sprendimų. Pavyzdžiui, daug 
pastato sienų yra stiklinės – sumontuota dau-
giau nei 2 000 kv. metrų langų, tad buvo svarbu 
užtikrinti šilumos kontrolę, be to, šaltame Nor-
vegijos klimate pastatui svarbu užtikrinti gerą 
izoliaciją. 
Gamykla pastatyta greičiau nei per 12 mėnesių. 
2020 metų rugsėjį pradėjus statybos darbus, 
per žiemą iškilo medinių konstrukcijų karkasas, 
praėjusią vasarą fasadas apkaltas tamsia, 
deginto medžio mediena ir pastatyti laiptai, 

kuriais lankytojai pateks ant apželdinto stogo. 
2021 metų gruodį gamybos linija buvo sumon-
tuota, o didžiąją dalį prieškalėdinių darbų 
sudarė bandomieji pjovimo staklių ir robotų 
paleidimo darbai. Pastatas iš esmės bus baig-
tas statyti per sausio mėnesį. Gamyba prasidės 
netrukus ir joje dirbs tik iki 70 darbuotojų, nes 
didelė dalis gamybos yra automatizuota. 
„Plus“ – pirmasis Šiaurės šalių regiono pramoni-
nis pastatas, kuris gaus aukštą aplinkosaugos 
sertifikatą „Breeam Outstanding“. Stengiantis 
mažinti klimato pėdsaką, įgyvendinta nemažai 
priemonių, kad pastatas ir būsima baldų ga-
myba sukurtų kuo mažiau anglies dvideginio. 
Statybvietėje dirbo nenaudojanti iškastinio 
kuro technika. Saulės baterijos ant stogo ir 
aplink konstrukciją suteiks reikiamos energijos 

ir kartu su šilumos siurbliais sumažins pastato 
energijos poreikį. Statybvietė be teršalų, tva-
rios medžiagos, medžio masyvas, vabzdžiams 
nekenksmingi stogai, pakartotinis 90–95 proc. 
vandens panaudojimas, aukštas automatizavi-
mo lygis ir kitos priemonės užtikrins, kad „Plus“ 
sumažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą mažiausiai 55 proc., o energijos po-
reikį – mažiausiai 90 proc., palyginti su panašia 
įprasta gamykla. „Plus“ sunaudos tik dešimtadalį 
energijos, kurios paprastai reikia tradicinėms 
tos pačios kategorijos gamykloms.  
„Plus“ yra antrasis pramoninis pastatas, ati-
tinkantis aukštus aplinkosaugos standartus, 
suprojektuotas BIG, po Kopenhagos elektrinės 
„CopenHill“.
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MODULINIS NAMAS – PATOGUS 
IR PRAKTIŠKAS SPRENDIMAS, 
KURĮ GALITE IŠMĖGINTI

Nekantraujančioms įsikraustyti į naują namą šeimoms gamintojai siūlo rinktis modulinius namus. Tokie namai 
ne tik greitai pastatomi, bet ir nesunkiai pritaikomi prie kintančių šeimos poreikių. UAB „Ryterna Modul“ 
profesionalų sukaupta patirtis ir gamybinė bazė leidžia ne tik projektuoti ir gaminti aukštos kokybės gaminius, 
pranokstančius iki šiol buvusias namų statymo galimybes, bet ir juos išbandyti.

Susidomėjusiesiems moduliniais namais 
„Ryterna Modul“ siūlo apsilankyti 

Kaune bei praleisti naktį sukurtame 
ekspoziciniame name. Čia turėsite 

progą išbandyti visas išmanaus namo 
galimybes bei įsitikinti modulinio namo 

privalumais. Daugiau apie gyvenamo 
namo projektą – vmodul.com.

MODULINIŲ NAMŲ VIZIJA 
IR PERSPEKTYVOS

UAB „Ryterna Modul“ rinkodaros vadovas Vainius 
Gabalis pasakoja, kad modulinio namo kon-
cepcija pradėta įgyvendinti užklupus pirmajam 
karantinui – atsiradus laisvo laiko, imtos plėtoti 
seniai užgimusios idėjos. 

„Tuo metu nusprendėme, kad galime sukurti ir 
rinkai pasiūlyti kitokį namų statybos metodą 
– tokį, kuris yra tvaresnis, draugiškesnis aplin-
kai, efektyvesnis gamybos prasme ir galintis 
užtikrinti gerą technologinį statybos procesų 
laikymąsi, – pasakoja V. Gabalis. – Privalu, kad 
modulinio namo statybos gali užtrukti iki 6 mė-
nesių.“

MODERNUS IR UNIVERSALUS 
SPRENDIMAS

Moduliniai objektai žavi ir stebina universalumu 
bei funkcionalumu, todėl nieko keista, kad juos 
dažnai pasirenka aktyvų gyvenimo būdą mėgs-
tantys asmenys.

ŽINOMAS NEKINTANTIS BIUDŽETAS
Esant dabartinei rinkos situacijai, kai nekilnoja-
mojo turto kainos siekia rekordines aukštumas, 
moduliniai namai yra puikus sprendimas. Svar-
biausia, kad pasirinkus modulinį namą su tam 
tikrais priedais bus žinomas tikslus statybos 
biudžetas, kuris statybų metu nekinta. Taip pat 
privalu paminėti ir tai, kad visa namo statyba yra 
vienose rankose – nereikės eikvoti savo laiko ir 
rūpintis statybininkų paieška bei jų priežiūra.

Modulinė architektūra yra inovatyvi, funkcionali 
ir specifinė. Kaip jau minėta, statiniai projek-
tuojami, gaminami ir įrengiami itin sparčiai, o jų 
eksploatacija atveria kur kas daugiau galimybių 
nei tradicinė statyba. Iš vienos vietos į kitą to-
kie objektai gali būti perkeliami lengvai ir greitai. 
Žinoma, jiems keliami tokie patys reikalavimai, 
reikalingi tokie patys dokumentai kaip ir ren-
giant ar statant įprastą gyvenamąjį namą. Taip 
pat reikalaujama, kad atitiktų A++ energinio 
naudingumo klasę. 

Bene didžiausias modulinių namų išskirtinumas 
yra tas, kad namą bus galima įsigyti visiškai 
įrengtą – kartu su lėkštėmis, puodeliais bei 
„smart house“ sprendimais. „Čia matome papil-
domą naudą klientui, nes jis galės tokį namą įsi-
gyti su paskola. Jam nereikės imti papildomos 
vartojimo paskolos furnitūrai, buitinei technikai 
ir kitiems ne mažiau svarbiems namų rakan-
dams“, – akcentuoja V. Gabalis.
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MODERNIOS HIDROIZOLIACINĖS 
MEDŽIAGOS – MAKSIMALI 
DRĖGMĖS IZOLIACIJA
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Hidroizoliacija statyboje yra skirta apsaugoti 
konstrukcijas nuo didelės drėgmės poveikio arba 
tiesioginio sąlyčio su vandeniu ir kitais skysčiais. Jo 
tikslas – sukurti vientisą vandeniui atsparų sluoksnį. 

Tokį sluoksnį galima padaryti keliais būdais, tos pačios 
hidrofobinės medžiagos gali įgauti skirtingas formas.

Autorius: Vaiva Didžiulytė
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Nesandarus paviršius, kuris ilgą laiką palie-
kamas be priežiūros, gali ne tik sugadinti visą 
konstrukciją, bet ir palikti nebepataisomą pėd-
saką, visada primenantį apie prastą statybos 
darbų kokybę. Tad hidroizoliacija yra svarbus 
statybos ir pastato priežiūros aspektas. Indijo-
je, kur beveik keturis mėnesius per metus visa 
šalis yra permirkusi musoninių liūčių, hidroizo-
liacija turi ypatingą reikšmę. Tobulėjant pastatų 
technologijoms, keičiantis ir pastate naudo-
jamoms medžiagoms, reikia atsisakyti įprastų 
hidroizoliacijos metodų ir pritaikyti modernias 
hidroizoliacijos technologijas, kurios atitiktų 
kintančius poreikius. Plečiantis pramonei, sta-
tybų rangovai savo klientams siūlo ilgalaikius ir 
efektyvius sprendimus. Per pastaruosius ke-
lerius metus gamintojai į rinką pristatė naujus, 
ilgalaikius ir ekologiškus gaminius, atsižvelgda-
mi į aplinkos, saugos ir tvarumo tendencijas. 
Pateikiame svarbiausias hidroizoliacijos naujo-
ves, taikomas visame pasaulyje.

NANOTECHNOLOGIJA 
HIDROIZOLIACIJOJE

Pastaraisiais metais nanotechnologijų tyrimų 
apimtys išaugo ir jos pradėtos taikyti daugelyje 
kasdienio gyvenimo sričių. Nanotechnologijos 
nebėra tik perspektyvi mokslinių tyrimų sritis. 
Daug nanotechnologinių sprendimų pateko į 
kasdienį gyvenimą. Vienas ryškiausių yra kera-
minės dangos naudojimas hidroizoliacijai. Na-
nodanga yra hidrofobinis (vandenį atstumian-
tis), oleofobinis (alyvą atstumiantis) paviršiaus 
sluoksnis, kuris atstumia vandenį, alyvą, purvą ir 
kitas sausas daleles. Jų natūraliai yra kai kurių 
augalų lapuose, pavyzdžiui, lotosų, ir kai kurių 
vabzdžių sparnuose. 

Didelio hidrofobiškumo ekologiška nanodanga 
gali būti dengiami objektai, kad jie taptų atspa-
rūs vandeniui ilgą laiką. Produktas yra atsparus 
korozijai arba oksidacijai, apsaugo nuo apledė-
jimo, atsparus UV spinduliams, aukštai tempe-
ratūrai, taip pat cheminiams junginiams. Jis turi 
savaiminio išsivalymo gebėjimų, kai lyja, ir gali 
būti naudojamas ant įvairių paviršių. Nanodan-
gos nekeičia paviršiaus, ant kurio jos uždėtos, 
spalvos. Jos nematomos plika akimi.

Šiuo metu „Nanex“ nanotechnologai įkvėpimo 
semiasi iš gamtos, kad sukurtų naują hidroizo-
liacinę dangą. „Nanex“ sukurta danga įkvėpimo 
semiasi iš lotosų augalų savybių. Lotosų augalai 
auga dumblinoje, pusiau vandens aplinkoje, 
tačiau jie iš prigimties geba išlikti švarūs, nes jų 
lapai nepraleidžia vandens ir turi savaime išsi-
valančius paviršius. Ant lotoso lapo paviršiaus 
nukritęs vandens lašas susidaro beveik tobulas 
rutuliukas ir lengvai nuskrenda nuo lapo. Van-
duo, riedėdamas nuo lapo, surenka ir nuvalo 
visus nešvarumus ar dulkes, todėl jo paviršius 
savaime išsivalo. „Nanex“ dangos veikia pana-
šiai kaip lotoso lapas. Danga padengia kiekvie-
ną pirminio audinio pluoštą ir audinio paviršiuje 
suformuoja nanostruktūras. Ant paviršiaus 
patekus vandeniui, nanostruktūros sulaiko orą, 
o kadangi vandens molekulių traukos jėgos 
yra didesnės už paviršiaus ir vandens traukos 
jėgas, susidaro lašelis, kuris nuslysta nuo pa-
viršiaus ir pasiima visus esančius nešvarumus.
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KRISTALINĖ HIDROIZOLIACIJA
Betonas, dažniausiai naudojama medžiaga 
pastatuose ir konstrukcijose, sugeria vandenį, 
todėl dažnai tampa pažeidžiamas ir sugenda. 
Betono formavimosi metu susidaro mažytės 
skylutės ir kapiliarai, dėl kurių betonas tampa 
porėtas. Dėl akytumo betonas tampa pralaidus 
vandeniui. Kristalinės hidroizoliacinės chemi-
nės medžiagos apsaugo betoną nuo vandens 
judėjimo, sukurdamos savo hidroizoliacinį bar-
jerą. Taip cheminės medžiagos sumažina įpras-
tinio betono vandens pralaidumą ir porėtumą, 
padidina jo patvarumą ir ilgaamžiškumą, taip 
pat sumažina jo priežiūros išlaidas. 

Į betoną įmaišyta arba ant jo užtepta kristalinė 
technologija chemiškai reaguoja su vandeniu ir 
nehidratuotomis cemento dalelėmis, sudary-
dama netirpius adatos formos kristalus, kurie 
pripildo kapiliarines poras ir mikroįtrūkimus 
betone bei užkerta kelius vandeniui ir su vande-
niu plintantiems teršalams. Bet kokia drėgmė, 
patekusi į betoną per visą jo eksploatavimo 
laikotarpį, inicijuoja kristalizaciją, užtikrindama 
nuolatinę hidroizoliacinę apsaugą.

HIDROIZOLIACINĖS MEMBRANOS
Hidroizoliacinės membranos gali būti lakštinės 
arba skystos. Skystos membranos purškiamos, 
valcuojamos arba užtepamos ant betono 
paviršiaus ir kietėja, sudarydamos guminę hi-
droizoliacinę dangą. Lakštinės membranos yra 
lakštinės ir klijuojamos prie betono paviršiaus, 
kad sudarytų vandeniui nelaidžią užtvarą, ne-
leidžiančią vandeniui prasiskverbti į pastato 
konstrukcinius elementus ar apdailos patalpas.
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SAVAIME IŠSILYGINANTI, VANDENĮ 
ATSTUMIANTI, PURŠKIAMA DANGA

Mičigano universitete sukurta savaime išsily-
ginanti, vandenį atstumianti, purškiama danga 
yra šimtus kartų patvaresnė už analogiškas 
dangas. Ja būtų galima impregnuoti transporto 
priemones, drabužius, stogus ir daugybę kitų 
paviršių, kuriems dabartinės hidroizoliacinės 
priemonės yra pernelyg trapios.

Ji taip pat galėtų sumažinti laivų korpusų pa-
sipriešinimą, o tai sumažintų didžiulių laivų, 
kuriais plukdoma 90 proc. pasaulio krovinių, 
degalų sąnaudas.

Kūrėjai teigia, kad naujasis mišinys yra proveržis 
srityje, kurioje dešimtmečius trukusių tyrimų 
metu nepavyko sukurti patvarios dangos. Nors 
šiuo metu yra vandens nepraleidžiančių dangų, 
jos paprastai nėra gana tvirtos, kad tiktų nau-
doti, pavyzdžiui, drabužiams ar laivų korpusams. 
Šis atradimas tai keičia.

Danga yra pagaminta iš medžiagos, vadina-
mos „fluoruotu poliuretano elastomeru“, ir 
specialios vandenį atstumiančios molekulės, 
vadinamos „F-POSS“, mišinio. Ją galima lengvai 
užpurkšti ant beveik bet kokio paviršiaus, jos 
tekstūra šiek tiek guminė, todėl yra atsparesnė 
nei ankstesnės dangos.

Pažeidus dangą, ji gali šimtus kartų pati susi-
tvarkyti. Ji gali atsistatyti net ir po to, kai yra šli-
fuojama, braižoma, deginama, valoma plazma, 
lyginama, veikiama soniku ir chemiškai.
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PATARIA EKSPERTAS 
GYTIS JONAS VITKUS: 
TINKAMI HIDROIZOLIACIJOS 
SPRENDIMAI 

KOKIE HIDROIZOLIACIJOS SPRENDIMAI 
NAUDOJAMI A++ KLASĖS NAME?

Šiuolaikinėje statyboje, kai pastatams keliami 
aukščiausi energiniai reikalavimai, kai archi-
tektai suprojektuoja sudėtingų konstruktyvinių 
konstrukcijų pastatus, automobilių stovėjimo 
aikštelės įrengiamos požeminiuose pastatų 
aukštuose, pastatai statomi senamiesčiuose 
tarp esamų pastatų ir galimas tik vienpusis be-
tonavimas, labai svarbu suprojektuoti tinkamą 
ir užtikrintą statybinių konstrukcijų hidroizolia-
ciją. Patikimai hidroizoliavus pastatų statybines 
konstrukcijas ilgės pastato ilgaamžiškumas, 
bus geras mikroklimatas patalpose, mažės 
energiniai pastatų eksploatacijos kaštai.

SU KOKIOMIS PROBLEMOMIS 
SUSIDURIAMA, RENKANTIS 

HIDROIZOLIACIJĄ NAMAMS IR 
VĖLIAU JĄ MONTUOJANT?

Vis dar didelė hidroizoliacijos ir jos įrengimo 
problema, kad skiriama per mažai pinigų. Daž-
nai su suplanuotu biudžetu neįmanoma įrengti 
tinkamos, patikimos hidroizoliacijos. Taip pat 
svarbu hidroizoliacijos įrengimo technologi-
jos laikymasis, temperatūros režimas. Privalu 
atkreipti dėmesį ne tik į aplinkos, bet ir į kons-
trukcijos temperatūrą, džiūvimo terminus, sta-
tybininkų kvalifikaciją darbams atlikti. 

KURI VIETA KOMPLIKUOČIAUSIA 
HIDROIZOLIUOJANT: LUBOS, SIENOS, 

VONIOS KAMBARYS, PAMATAI?
Atliekant hidroizoliacijos darbus sudėtingiau-
sios vietos yra: jungimai, ypač tarp skirtingų 
medžiagų, pavyzdžiui, plastikas ir betonas, 
kampai, laiptai, vamzdžių perėjimo per sienas ir 
grindis vietos. Tam mes turime specialias įdėti-
nes detales, paruoštą daugumą mazgų.

KAIP TINKAMAI PASIRINKTI 
HIDROIZOLIACIJOS BŪDĄ?

Norint tinkamai įrengti hidroizoliaciją reikia 
konsultuotis su specialistais, kad būtų parink-
ta ne atskirų mazgų ar plotų hidroizoliacija, o 
išspręsta kompleksiškai visi hidroizoliaciniai 
klausimai.

Mes, UAB „Schomburg Baltic“, esame Vokietijos 
kompanijos „SCHOMBURG GmbH & Co. KG“ pa-
tronuojamoji įmonė, veikianti Baltijos šalyse. 
Kompanija Vokietijoje buvo įkurta 1936 metais. 
Pagrindinė veiklos kryptis – pastatų hidroizolia-
cija. Kompanijoje nuolat kuriami nauji produktai 
ir tobulinami jau esantys. 

Atsižvelgdami į keliamus reikalavimus, mes 
galime pasiūlyti „Baltos vonios“ sistemą, tai 
yra pastato požeminės dalies hidroizoliaci-
jos įrengimas naudojant kristalines, teptines 
elastingas cementines ir bitumines, ritinines 
hidroizoliacijas, temperatūrinių ir deformacinių 
siūlių įrengimo juostas. Rekomenduodami me-
džiagas konsultuojame, kaip tinkamai atlikti hi-
droizoliavimo darbus, užsakovui pageidaujant, 
prižiūrime darbų atlikimo eigą.

UAB „Schomburg“ vadovas Gytis Jonas Vitkus

Ekspertų teigimu, tiek profesionalūs statytojai, tiek namų savininkai vis dar skiria per mažai dėmesio 
drėgnų patalpų hidroizoliacijai. Vis dėlto šios prevencinės priemonės ignoruoti nederėtų – tinkamai 
atlikta patalpų hidroizoliacija yra ne tik sausų patalpų, bet ir ilgo viso pastato tarnavimo garantija. Apie 
hidroizoliacijos sprendimus, dažniausiai daromas klaidas ir kitus aspektus pasakoja „Schomburg Baltic“, 

vadovas Gytis Jonas Vitkus.
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Namai yra daugiau nei namo sienos, langai ir stogas, daugiau nei plytos ar mediena. Kiekvienas nori-
me namų kaip saugios tvirtovės ir jaukios užuovėjos, kuri traukia sugrįžti iš bet kurios pasaulio vietos. 
Kiekvienas nusipelnėme gero namo – suplanuoto taip apgalvotai, kad jo patogumas kasdien džiugintų 
maksimaliomis galimybėmis, pastatyto taip rūpestingai, kad jo kokybė daug metų išliktų nepriekaištinga, 

o dizainas nesenstantis. Taip pat svarbu, kad pasirinkta namui statyti vieta nenuviltų ir metams bėgant nekeltų 
problemų. Modernios architektūros namas šiandien yra neatsiejamas ir nuo technologijų pažangos bei buities 
inovacijų – jos taip pat turi būti ne tik patogiai suplanuotos, bet ir suderintos bei lengvai valdomos.

MODERNAUS NAMO 
KOKYBĖS DNR

Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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Kaip suplanuoti, pasistatyti ir įsirengti modernų 
kokybišką namą? Nuo ko reikia pradėti? Ką būtina 
išmanyti? Kokių sprendimų svarbu nepamiršti: kas 
reikalinga, kas būtina ir kas tiesiog privalo būti šiuo-
laikiniuose kokybiškuose namuose, o ko vengti? Ar 
įmanoma turėti aukščiausios kokybės namą, ne-
viršijant protingų finansinių galimybių, metų metus 
nevargstant dėl statybų broko ar planavimo spragų 
ir nebijant namo išlaikymo išlaidų?

Naujasis STRUCTUM projektas – 
„Modernaus namo kokybės DNR“ – tai kokybiškos 
statybos ląstelės branduolyje užkoduota genetinė 
informacija, kuri turi būti specialistų „atkoduota“ ir 
perduodama kitoms „ląstelėms“ – naujų namų sta-
tytojams. Šio projekto straipsnių ciklas ves ilgu keliu 
nuo pirmosios minties apie nuosavą namą, nuo jo 
vizijos nugludinimo, tik jam tinkamos ir nulemtos 
vietos pasirinkimo, per klaidžius projektavimo ir 
statybos takus iki plačių vidaus įrengimo galimybių 
ir interjero dizaino kūrimo. 

Šios „ląstelės branduolio“ misijos STRUCTUM pro-
jekte sutiko imtis architektas Tomas Lapė, kuris, 
dalyvaudamas straipsnių cikle, dalysis žiniomis, pa-
aiškindamas svarbiausius veiksmus bei sprendimus, 
panorus pasistatyti modernų kokybišką namą. 

T. Lapės vadovaujama architektų „Studija lape“ 
nuo 2004 metų projektuoja gyvenamuosius namus, 
visuomeninius ir komercinius pastatus, privačių ir 
visuomeninių erdvių interjerus. Studijos architektų 
kūrybinė filosofija paremta nuolatine savišvieta, 
kuri yra nulemta kasdienio reagavimo į statybinių 
technologijų tobulėjimą, socialinių ir ekonominių 
visuomenės poreikių studijavimo bei estetinės ko-
kybės paieškų. Kūrybinė studijos patirtis: parengta 
daugiau nei 300 projektų, daugiau nei 200 iš jų pa-
statyti. Daugiausia įgyvendinta suprojektuotų vien-
bučių gyvenamųjų namų. 

T. Lapė akcentuoja architektūros skleidžiamą vidinę 
teigiamą energiją bei architekto privilegiją ir kartu 
atsakomybę – sugebėti subalansuoti itin įvairias 
žmogui reikalingas pastatų funkcijas ir estetinį 
grožį. 

„Gražu yra tai, kas yra tobulai funkcionalu. No-
rėčiau, kad išlaisvintume savo mintis ir į grožį 
pažvelgtume kaip į teigiamą šalutinį gyvenimo 
produktą, o ne kaip į tikslą savaime“, – filosofiškai 
yra sakęs architektas. 

Jo teigimu, nuolatinis mokymasis – vienas svar-
biausių dalykų architekto gyvenime, atsispindinčių 
tiek gyvenimo kasdienybėje, tiek realizuojamuose 
projektuose: „Prisimenu visus savo projektus, man 
svarbiausia tai, kad nė dėl vieno jų ne gėda. Vis 
dėlto maloniausi darbai yra tie, kuriuos kurdamas ir 
realizuodamas suvokiau tobulėjimo džiaugsmą.“
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Apsisprendę pasistatyti namą, pirmiausia pradedame dairytis jam vie-
tos ir kurti jo viziją. Kaip rodo tiek namų savininkų, tiek ir architektų 
patirtis – išsirinkti vietą, kurioje įsikursime, yra vienas iš maloniausių, 
bet dažnai sunkiausių gyvenimo sprendimų, kurį priimti kai kam už-

trunka ilgiau nei pastatyti namą. Susikurti namus – ilgas procesas, kuriam 
reikia nuoseklių žingsnių ir bet kuriame iš jų negalima padaryti klaidų. 

Jis primena knygą „Namų psichologija“ (Egidija 
Šeputytė-Vaitulevičienė, Irma Skruibienė „Namų 
psichologija. Kaip susikurti namų pojūtį savyje 
ir aplink save“, – red.), kurios autorės padeda 
ieškoti atsakymų, kas yra namai, – ar tai kon-
kreti vieta, ar labiau pojūtis, kurį jaučiame toje 
vietoje, ir kaip susikuriame namų vaizdinį.

Tai, kas mums patrauklu, instinktyviai yra susiję 
su mūsų saugumo jausmu, kuris, pasak T. Lapės, 
žmonėms susiformavo per tūkstančius metų: 

„Taigi per kelis šimtmečius to nepakeisime, 
nors pramonės revoliucija mus suvarė į mies-
tus. Man atrodo, nereikėtų kovoti su prigimti-
mi, o kuriant namus net ir pagal šiuolaikines 
taisykles reikia pripažinti sau, kad saugumo 
jausmas mums lieka svarbus.“

Kaip teigia architektas, žmogus negali viso savo 
namų kūrimo proceso deleguoti kam nors kitam 
– jis turi pats galvoti apie savo namus, sukurti 
jų vaizdinį. Ir išsirinkti namui vietą pagal savo 
jausmą ir vidines nuostatas. 

Bet juk ne vien subjektyvumas lemia, kur ir kokią 
vietą išsirinksime savo namams kurti. Kokius 
objektyvius kriterijus galima paminėti dėl sklypo 
vietos pasirinkimo? 

Architektas pateikia kelis svarbius argumentus, 
renkantis sklypą, – pasiekiamumas, vaizdas ir 
kaimynystė. Bet kiekvienas šiuos prioritetus 
dėliojame savaip – kas pirmoje, o kas antroje 
vietoje ir ką aukoti. 

VIETA, KURIOJE ĮLEISIME ŠAKNIS 
Kaip išsirinkti namui sklypą? Ką reikia žinoti, ko-
kius kriterijus išmanyti ir taikyti, su kuo ir kada 
tartis prieš priimant svarbų gyvenimo sprendi-
mą, kad namams kurti pasirinkta vieta nenuviltų 
ir bėgant metams nekeltų problemų?

„Namai visada prasideda nuo klausimo – kur 
jų vieta. Sklypo paieškos – pats asmeniškiau-
sias etapas visame namo projekto kūrimo 
procese. Dar nežinodami, kokia bus namo 
koncepcija, kokio jo norės, žmonės labai 
daug laiko užtrunka ieškodami „geros vietos“ 
– gražios ir tinkamos būtent jiems“, – sako 
architektas Tomas Lapė. 

Architektas Tomas Lapė
 Vizualizacija: „Studija lape“ 

 Vizualizacija: „Studija lape“ 
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Papildomas argumentas renkantis sklypą namui 
– pasirinkti tinkamą aplinką. Žmonės veržiasi 
prie ežero arba miško, bet išsirinkę sklypą pa-
miškėje bijo, kad ant namo vėjuotą dieną nuvirs 

Renkantis sklypą objektyviai gali kilti įvairių rizi-
kų ir pavojų, dėl kurių verta laiku pasitarti su ar-
chitektu, kuris įvertins, ar tas sklypas tinkamas 
namui, iš kurios pusės bus privažiavimas, kuria 
kryptimi įmanoma būsimo namo orientacija – 
pagal saulę ar pagal atsiveriantį gražų vaizdą. 
Jeigu sklypas aukštesnėje vietoje, jis gali būti 
pavojingai arti stataus šlaito arba suformuotas 
apsauginėje upės ar ežero zonoje, kur iš viso 
nieko negalima statyti. Tai reikia išsiaiškinti iš 
anksto. 

„Psichologiškai turime natūralius įgūdžius 
bendrauti grupėje iki 10–15 žmonių. Daugelį 
amžių maždaug tokio dydžio buvo šeimos ir 
žmonėms įprasta gyventi tokio dydžio gru-
pėse, jie gali bendrauti natūraliai, be speci-
alių struktūrų, bendrijų ar pan. Kaimynystė 
ir bendruomenės dydis tiesiogiai susijęs su 
būsimu namų ir gyvenimo komfortu“, – sako 
architektas. Rūpesčių gali kelti ir sklypo gruntas. Į ką atkreip-

ti dėmesį, ypač žiemą ir ypač jeigu vieta šlapia, 
pelkėta? 

Architektas T. Lapė sako, kad nutinka taip, kai 
įsigyto namo sklypo parametrai atrodo geri, 
bet vėliau išaiškėja negatyvių aspektų ir kyla 
techninių problemų, ypač su pelkėtomis ežerų 
pakrantėmis.

Nuotr.: Norbert Tukaj

Vertinant sklypą, svarbu vaizdas: jeigu iš jo 
atsiveria gražus vaizdas, tai yra tam tikras po-
tencialas būsimam namo projektui ir būsimam 
gyvenimui. Taip pat kraštinis sklypas kvartale 
visada geresnis negu vidurinis – taip žmonės 
mano nuo seno, tiesiog jame yra daugiau er-
dvės, iš jo daugiau matyti aplinkui ir nesijauti 
suspaustas iš visų pusių.

Sklypo pasiekiamumas yra tarp svarbių pasi-
rinkimo argumentų. Vienam svarbu, kad jis būtų 
netoli nuo miesto centro, antram – nuo darbo, 
trečiam – nuo giminių. Pasak architekto, yra to-
kia teorija, kad netgi apsigyventi ar statyti namą 
žmogus pasirenka tą miesto pusę nuo Vilniaus 
centro, per kurį šoną jis atvažiavo į šį miestą, 
galbūt nesąmoningai tai – arčiau tėvų namų. 

Namų vietos pasirinkimui svarbu kaimynystė, 
nes kiekvienas žmogus turi savo asmeninio 
komforto suvokimą, nors objektyviai tai nepa-
aiškinama. Labai individualu – ar žmogus nori 
turėti daug kaimynų, ar kaimynystė jį vargina ir 
jis nori vienkiemio. Vienas gerai jaučiasi užda-
roje bendruomenėje, kur kaimynai pažįstami, 
kitam tinka atviras rajonas, kur kaimynai nepa-
žįstami. 

pušis, todėl iškerta aplinkinius medžius. Archi-
tektas pataria prisitaikyti prie aplinkos: 

„Jeigu pasirinkai sklypą prie miško, bet ne-
gali prisitaikyti, vadinasi, arba nesusitarei su 
savimi, apgavai save, arba nesupratai, kur 
įsikursi. Kai kas pasirenka namui vietą, o tada 
stengiasi ją visiškai pakeisti ir padaryti pagal 
save – viską išvalyti, išrauti, nukasti. Su namų 
vieta reikia susidraugauti, o ne ją pakeisti. 
Namai – tai ramybė, vieta, kurioje „įsižemi-
ni“, įleidi šaknis. O jeigu kariauji su aplinka, 
tai neišvengiamas konfliktas – kariaudamas 
žmogus nebūna laimingas.“

 „Sklypas gražus, vaizdai puikūs, bet pada-
rius bandomuosius gręžinius pamatams gali 
paaiškėti, kad ten durpynas, kuriame jokių 
namo pamatų nepadarysi. Žinoma, techninių 
sprendimų yra: reikia nukasti ir išvežti blogą 
gruntą ar durpes, supilti kitą, galbūt ir drena-
žą įrengti ir t. t., – aiškina architektas. – Jeigu 
tai nebuvo numatyta, nereikalingi rūpesčiai 
išmuša iš vėžių ir sprendimai brangiai kainuo-
ja. Tai didelės nenumatytos investicijos, kurių 
nesimatys ir kurios nekuria pridėtinės vertės, 
bet didina statybos kainą.“ 

Pasak architekto, nors techniškai tai įmanoma 
išspręsti, labai brangu, o kartais išlaidos net 
neadekvačiai didelės. Jis pataria, kaip tokių 
rizikų galima nesunkiai išvengti: jeigu kyla nors 
mažiausių įtarimų, kad sklypas įmirkęs arba čia 
buvusi pelkė, reikia padaryti grunto tyrimus. 
Vienas santykinai nebrangus gręžinys duos 
atsakymus – ar tai gera namo statybai vieta, ar 
bloga ir kiek bloga.
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NAMAS, KOKĮ SAPNUOJATE
Renkantis sklypą, laikas pradėti kurti namo pro-
jekto koncepciją. Pirmiausia svarbu apsispręsti, 
ar jis bus šiuolaikinės architektūros, ar klasi-
kinės. Architektas T. Lapė neslepia palankumo 
šiuolaikinės architektūros projektams. Jis sako, 
kad šiuolaikinės architektūros taisyklės yra 
lanksčios, nesuformuotos iki galo, tad projek-
tuojant tokios koncepcijos namą šios taisyklės 
kuriamos čia ir dabar. 

Klasikinio namo architektūros taisyklės seniai 
patvirtintos ir jų reikia laikytis. Šios koncepcijos 
namai ne visada tinka šiuolaikiniam gyvenimui, 
maža to, jiems netinka nedideli sklypai.

 „Klasikinio namo prototipai – dvarai, kurie 
buvo gerokai didesni už šių dienų individu-
alius namus. Jie stovėjo kaip solistai, kaip 
centrinė dominuojanti ašis, aplink kurią buvo 
formuojami sodai, parkai ir net kaimai. Jų 
langai žvelgia į visas keturias šalis. Klasikinis 
namas negali būti belangis ir negali iš visų 
šonų turėti kaimynų – jam reikia daug erdvės, 
o ne 15 arų sklypo, kur jis tiesiog negali tilpti. 
Tad žmogus, pasirinkęs klasikinio namo kon-
cepciją nedideliam sklypui, tiesiog įspraudžia 
save į kampą“, – sako architektas.

Pasak T. Lapės, dažno žmogaus, gyvenančio 
bute, patirtin įsirėžia buto planavimo schema. 
Kai nusprendęs pasididinti būstą nutaria keltis į 
namą, dažnas nori pagal tą schemą „tik truputį 
padidinti plotą“ – tarsi, pridėjus vieną kambarį 
išeis namas.

 „Tai ne tiesa – ne viskas taip paprasta. Na-
mas – tai ne butas ant žemės. Namas prasi-
deda nuo tvoros, nuo kiemo vartų, o ne nuo 
įėjimo durų ir nesibaigia prie svetainės lango 
kaip butas. Namas yra tik fizinė riba tarp pa-
talpų ir lauko. Namai – tai ir sklypas, ir namas, 
ir gal net vaizdai aplinkui sklypą“, – sako ar-
chitektas. 

Pasak jo, šiuolaikinė architektūra siekia mak-
simaliai išnaudoti aplinkos vaizdus, yra linkusi 
prisitaikyti prie aplinkos, išnaudoti viską, kas 
geriausia. 

Nuotr.: Leonas Garbačauskas

„Visi sklypai turi tam tikrų pliusų ir tam tikrų 
minusų, tad šiuolaikinės architektūros už-
duotis – pliusus išryškinti, iš esamos realy-
bės paimti tai, kas geriausia, ir sustiprinti, o 
minusus niveliuoti ir paslėpti. Visada siūlau 
užsakovui rinktis šiuolaikines architektūros 
išraiškos priemones, – sako T. Lapė. – Archi-
tekto pareiga – išsiaiškinti žmogaus pasirink-
to sklypo privalumus ir kartu su užsakovu juos 
sustiprinti.“ 
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Jis pabrėžia: jeigu norite, kad namas būtų 
orientuotas į vaizdingas apylinkes arba kai-
mynas atsuktų aklą sieną kaip nugarą, rinkitės 
šiuolaikinės architektūros namą.

 „Saulė tikrai yra kiekviename sklype, o 
vaizdus į ežerą ar į mišką turi ne kiekvienas 
sklypas – tad šis vaizdas yra vertingesnis ir į 
jį bus orientuojamas namas, o saulę įsileisti 
į namus padės šiuolaikinės architektūros iš-
raiškos priemonės“, – sako architektas.

Namo projekto koncepciją architektas kuria 
kartu su būsimojo namo savininku – tai dviejų 
šalių dialogas ir apsisprendimas. Pasak T. Lapės, 
architektas turi aiškintis ir suprasti užsakovo 
poreikius, abu turi bendradarbiauti. Gyvenamoji 
individuali statyba – kai individo poreikiai yra 
aukščiau visko ir jis pats pasirenka galutinius 
sprendimus. Svarbu architektui papasakoti ne 
tik tai, kokių patalpų reikia namuose ir kaip jas 
įsivaizduoja, bet dar svarbiau pasidalyti savo 
gyvenimo būdo ir pomėgių detalėmis – ar tai 
muzika, ar sportas, ar kinas, ar kolekcionavi-
mas. Matydamas, ką užsakovas akcentuoja, kas 
jam labai svarbu, o kas mažai rūpi, architektas 
gali vystyti namo koncepciją. 

„Architektui svarbu nuo pat pradžių išsiaiš-
kinti užsakovo pomėgius, nes šie dalykai, įgy-
vendinti projekte, daro namus individualius. 
Kiekvienuose namuose yra panašus patalpų 
sąrašas, bet vizualiai tie namai gali būti visiš-
kai neatpažįstami. Vieni malonūs ir ten gera, 
patogu gyventi, o kiti yra tik keturios sienos 
su stogu“, – sako T. Lapė. 

Architektas prisimena, kad statant namą pagal 
vieną pirmųjų jo projektų kartu su užsakovu 
statybose stebėjo, kaip montuojami namo 
langai. Ir staiga užsakovas sako: „Geri langai, 
bet dabar galvoju, pro kur reikės įnešti pianiną.“ 
Architektas iki šiol prisimena, kad tada pirmą 
kartą išgirdo apie pianiną tuose namuose ir tai jį 
šokiravo: „Žinoma, kad pianiną įnešime, bet kur? 
Juk negalima jo bet kur numesti. Kodėl anksčiau 
žmogus neminėjo, kad namuose kažkas groja? 
Juk tam reikalinga tinkama aplinka, tinkama 
akustika ir interjeras.“ 

Kai architektas su užsakovu išsiaiškina, kas 
jam artima ir svarbu, tai atsiranda namuose, ir 
žmogus juose jaučiasi geriau, su namu susi-
draugauja, jam nekyla minčių kažką keisti, kad 
kažkas negerai ar nepatogu. 

T. Lapė pabrėžia, kaip svarbu laiku architektui 
išsiaiškinti užsakovo pomėgius:

 „Tai daug svarbiau, nei planuoti, kiek name 
bus sanitarinių mazgų. Juk architektas nesu-
projektuos namo be tualeto – jam nereikia to 
priminti. Vos pradėjus kurti namo koncepciją, 
svarbu papasakoti, ar namuose bus grojama, 
ar šeimininkai mėgsta kambariuose matyti 
gyvus augalus, ar turi kolekciją, ar nori akva-
riumo, kokiu sportu užsiima ir t. t.“

Kartais žmonės vengia tai sakyti, nes mano, 
kad papildomi sprendimai reikalaus papildomos 
patalpos ir ploto, tad pabrangins projektą, bet 
architektas tikina, kad svarbūs gyvenimo da-
lykai nėra brangūs – juos tiesiog reikia iš pat 
pradžių integruoti į projektą, rasti jiems vietą, 
pavyzdžiui, namų kinui, bibliotekai ar kolekcijai 
nebūtina atskira salė – galima juos integruoti į 
gyvenamąjį kambarį. 

Jau pirmame namo koncepcijos kūrimo etape 
turi būti aptarti ir techniniai bei inžineriniai būsi-
mo projekto sprendimai. Išsirinkus sklypą, pats 
laikas aiškintis, kokiais keliais ir privažiavimais 
bus pasiekiamas namas, ar juos reikės pačiam 
nutiesti, jeigu sklypas nuošalus, taip pat – ar 
šalia sklypo yra infrastruktūra, kokie artimiausi 
komunikacijų tinklai, ar bus galimybė atvesti 
elektrą ir kt. Jau galvojant apie namo koncep-
ciją, pasak architekto, minimos ir statybinės 
medžiagos, bet tai tik organizaciniai, tech-
nologiniai dalykai, tačiau jie nėra lemiantys. 
Svarbiausias ir lemiamas aspektas, pradėjus 
kurti kokybiško namo viziją ir vengiant klaidų 
nuo pirmųjų žingsnių, yra architekto ir užsakovo 
dialogas ir bendradarbiavimas. 

„Susikurti namus, jų projektą – ilgas proce-
sas, kuriame svarbu nuoseklumas, – sako 
architektas T. Lapė – Neįmanoma, kad at-
eina užsakovas pas architektą ir nusiperka 
kilogramą ar kubinį metrą projekto. Į namų 
kūrimo procesą abiem pusėms reikia įdėti 
pastangų – tai nulems, kad nebus padaryta 
klaidų nuo pat pradžių ir rezultatas bus koky-
biškas namas.“

 Vizualizacija: „Studija lape“ 
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SKYDINIS NAMAS – TIK 
KOKYBIŠKAS

Medinė statyba populiarėja ir jos apim-
tys auga ne tik tradicinėse Skandina-
vijos šalyse ir Vakarų Europoje, bet ir 
Lietuvoje. Rinkoje vieni populiariausių 

medinių statinių – skydiniai namai. Tačiau ren-
kantis tokio namo statytoją svarbu jo profesio-
nalumas ir gaminių bei paslaugų kokybė. 

Pažangi skydinių gyvenamųjų namų ir visuomeninės bei komercinės paskirties 
statinių projektavimo, gamybos ir montavimo įmonė UAB „Gildera“ įgyvendina 
unikalius ir išskirtinius projektus. Vienas įmonės veiklos prioritetų – patenkinti 
užsakovo lūkesčiai ir aukšta gaminių bei paslaugų kokybė. 

Ilgametės patirties skydinių medinių namų rinkoje sukaupusi „Gildera“ pagami-
no jau daugiau kaip 600 gyvenamųjų būstų. Daug metų Skandinavijos ir Vakarų 
Europos šalyse dirbančios įmonės veiklos prioritetus ir kriterijus suformavo 
aukštais kokybės reikalavimais išsiskirianti pagrindinė jos veiklos rinka – Nor-
vegija. Bendrovės skydiniams namams kaip gaminiui yra suteikiamas CE ser-
tifikatas (ETA sertifikatas). Jos skydiniai namai atitinka Norvegijos sertifikato 
SINTEF reikalavimus.
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SVAJONES PAVERČIA TIKROVE 
Darbas su kiekvienu nauju užsakymu įmonėje 
„Gildera“ prasideda nuo kliento pateiktos būsi-
mojo svajonių namo architektūrinės koncepci-
jos, eskizų ar brėžinių. Inžinieriai klientų svajo-
nes paverčia tikrove: pagal pirminę koncepciją 
parengiamas techninis namo projektas – nuo 
konstrukcijų, sienų ir stogo iki vidaus patalpų 
planavimo ir jų įrengimo. Tiesiogiai dirbdami su 
užsakovu kvalifikuoti specialistai konsultuoja 
dėl konstrukcinių ir techninių sprendimų pasi-
rinkimo, kuris lemia ir namo kokybę, ir finansi-
nius projekto įgyvendinimo aspektus, taip pat 
padeda, neatitolstant nuo vizijos ir galutinio 
tikslo, bet tobulinant koncepciją, pasirinkti 
klientui naudingesnius kompromisinius spren-
dimus, kad tikslas būtų įgyvendintas racionaliai. 

Parengiamas detalus ir užbaigtas techninis 
projektas, tad namo gamyba vykdoma sparčiai. 
Specialistai pabrėžia skydinio namo gamybos 
privalumus, kurie daro jį išskirtinį namų staty-
bos rinkoje. Gaminant namą pagal maksimaliai 
užbaigtą projektą, nebegaištama laiko ieškant 
sprendimų, bet kartu yra galimybė prireikus juos 
keisti gamybos metu.  

Technologinės gamybos linijos darbas nepri-
klauso nuo oro sąlygų, tad būsimojo namo me-
dinės konstrukcijos ir drėgmei jautrios šiltinimo 
medžiagos išvengia atmosferinio poveikio. „Gil-
dera“ turi tris gamybos linijas, kurių pajėgumas 
per metus – iki 60 tūkst. kv. metrų skydų produk-
cijos. Palyginimui: vienam vidutiniam 180–200 kv. 
m ploto namui reikia 400–500 kv. metrų skydų. 

ATEITIS – EKOLOGIŠKŲ MEDINIŲ 
NAMŲ KVARTALAI 

„Gildera“ sukaupė ir didelių būsto projektų įgy-
vendinimo patirties, dalyvaudama Skandinavi-
jos rinkos vienbučių ir kotedžo tipo namų kvar-
talinės statybos projektuose. Lietuvoje taip 
pat daugėja nedidelių kvartalinio užstatymo 
mažaaukščių namų statybos projektų. Skydiniai 
mediniai namai, tenkinantys klientų ekologiško 
būsto poreikius, gali būti puikus pasirinkimas 
kvartalų projektų vystytojams. UAB „Gildera“ gali 
pasiūlyti pagal pateiktą architektūrinį sprendi-
mą suprojektuoti, pagaminti ir pastatyti sude-
rintų architektūrinių ir konstrukcinių sprendimų 
skydinius namus, rasti optimalius ir ekonomiš-
kus gamybos sprendimus.  

Kadangi skydinių namų gamyba nepriklauso nuo 
sezono ir oro sąlygų, standartizuotų sprendimų 
namus galima pagaminti, sumontuoti ir įrengti 
per 3 mėnesius. Racionalesnis medžiagų pa-
naudojimas leidžia sumažinti statybos išlaidas 
ir užtikrina geresnę konkurencinę poziciją rin-
koje. 

Skandinavijoje populiarus ne tik mažaaukščių, 
bet daugiabučių namų statybos būdas, kai pas-
tato karkasas – kolonos ir perdagos – statomos 
iš gelžbetonio konstrukcijų, o tarp jų montuoja-
mos medinių skydų lauko sienos. „Gildera“ da-
lyvavo statant ne vieną objektą. Skydinių namų 
gamintojai tikisi, kad ir Lietuvoje netrukus skydi-
nių namų statybos sprendimai bus naudojami ir 
daugiaaukščių namų statybos projektuose. 

NAMAS PER SAVAITĘ 
Namo skydai vilkikais atvežami į statybų aikšte-
lę, kur statinys iškyla maždaug per savaitę. Mak-
simalus skydų išbaigtumas fabrike bei parengti 
montavimo brėžiniai užtikrina spartų darbą. Be 
to, į skydus fabrike iš anksto integruojamos 
komunikacijų prijungimo vietos ir netgi statinio 
elementų sandarinimo plėvelės ir juostos. 

Sumontavus skydinį namą, atliekamas jo sanda-
rumo testas – tai objektyvus būdas įvertinti, ar 
pastatyta kokybiškai. Sandarumas svarbus visų 
konstrukcinių tipų namams ir vienas iš esminių 
aspektų, siekiant norimo energinio efektyvu-
mo, vengiant šilumos praradimų ir kondensato 
susidarymo nesandariose konstrukcijų vietose. 

Bendrovės „Gildera“ specialistai teigia, kad 
užtikrinti tinkamą skydinio namo sandarumą 
yra lengviau ir paprasčiau nei kitų konstrukcijų 
namo, pavyzdžiui, mūrinio. Fabrike pagamintų 
skydų konstrukcijoje, kurios pagrindinis medinis 
karkasas pripildomas šilumos izoliacijos me-
džiagos, oro cirkuliacija nevyksta. O montuojant 
namą, daug dėmesio skiriama sienų sujungimui 
su pamatu, stogo ir sienos bei sienų sankirtoms. 
„Gildera“ naudoja garo barjerą – tam tikras 
membranas ir plėveles, kurių visuma užtikrina 
pastato sandarumą. Sienų skydus sujungiant 
su pamatais ir stogu, naudojamos tarpinės, o 
priešvėjinė membrana priklijuojama ir iš vidinės 
pusės, ir iš lauko. Namo gamybai naudojama 
natūrali medžiaga – mediena – natūraliai juda ir 
gali išlinkti, bet gamyboje naudojamos tarpinės 
neleidžia orui cirkuliuoti. Garo barjeras „pasle-
piamas“ skydinio namo sienos konstrukcijos vi-
duje – išoriniame sienos sluoksnyje. O elektros 
instaliacija, ventiliacija ir ortakiai bei kiti inžine-
riniai įvadai į namą gamybos metu integruojami 
vidinės sienos sluoksnyje, todėl nepraduriamas 
garo barjeras ir gerai užtikrinamas skydinio 
namo sandarumas. UAB „Gildera“ gaminami na-
mai pagal užsakovo poreikį ir architekto užduotį 
gali pasiekti aukščiausią energinę klasę, taip 
pat įmonė gali pagaminti pasyvų namą. 

Siekiant užtikrinti namo kokybę, sandarumą 
ir ilgaamžiškumą, sertifikuota įmonė naudoja 
aukštos kokybės medžiagas, kurios yra sertifi-
kuotos, atitinka ekologinius ir kokybės parame-
trus, taip pat higienos parametrus, naudojant 
vidaus darbams. Medžiagų kokybė, patvarumo 
ir ilgalaikiškumo kriterijų atitikimas – esminis ko-

kybiškų skydinių namų statybos aspektas. Tin-
kamos drėgmės ir stiprumo mediena užtikrina, 
kad bus išvengta deformacijų. Jeigu užsakovas 
nori naudoti savo pasirinktas medžiagas, jos 
taip pat turi atitikti nustatytus kriterijus. Jeigu 
matoma kilsiant rizikos kokybei, atsisakoma 
medžiagas naudoti gamybai. 









KOMFORTIŠKAM GYVENIMUI – 
FUNKCIONALI NAUJO DIZAINO 
„VILMERS“ SOFA VIU 

Kiekvienas svajojame apie tai, kad mūsų namai 
būtų estetiški, jaukūs bei atspindėtų mūsų 
charakterį. Šiauliuose įsikūrusios UAB „Vilmers“ 
atstovai, bendradarbiaudami su žinomais 
Vokietijos dizaineriais „Böttcher & Kayser“, įgy-
vendino idėją sukurti itin funkcionalią minima-
listinio, bet originalaus dizaino sofą VIU.

„Vilmers“ atstovai  įsitikinę, kad kiekvienas 
baldo dizainas prasideda nuo idėjos, o gera 
idėja padeda išspręsti šiuolaikiškumo ir laikui 
nepavaldaus funkcionalumo problemą.

Pagrindinė ir išskirtinė VIU sofos savybė – unikali 
modulinė sistema su plačiu moduliacijų pasi-
rinkimu: vos iš 5 modulių galima pasidaryti 20 
skirtingų baldo formų. Telieka pasitelkti vaiz-
duotę ir iš modulių sukurti sofą, atitinkančią 
nuotaiką ir jūsų namų stilių. Argi tai nenuostabu?

Gamintojai siūlo šiuolaikinio dizaino rėmą 
ir kojeles, todėl šią sofą galima statyti bet 
kokioje erdvėje ir nesunkiai priderinti prie namų 
interjero. 

,,(...) vos iš 5 
modulių galima 
pasidaryti 20 
skirtingų baldo 
formų.“
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KAIP VIETOJ PATIKIMO STOGO 
NENUSIPIRKTI GALVOS SKAUSMO 

Prireikė net kelių dešimtmečių, kad lietuvių 
požiūris į namo stogą pasikeistų. Vis daugiau 
žmonių supranta, kad stogas – tai sistema, 
kurioje vienodai svarbi kiekviena jos dalis, ar 

tai būtų mažas sraigtelis, sandarinimo tarpinė, ar lie-
tvamzdžiai. Tad vis daugiau besistatančiųjų renkasi 
visą stogo komplektą iš vienų rankų ir taip užsitikrina 
ne tik geresnę kainą, bet ir ilgalaikes garantijas.  

 „Anksčiau gana dažnai, bandydami sutaupyti, žmonės atskirų stogo elemen-
tų ieškodavo pas skirtingus tiekėjus, o dabar jau keletą metų pastebime tikrai 
džiuginančią tendenciją: visą stogo sistemą žmonės vis dažniau užsisako iš 
vieno gamintojo. Net jei neskaičiuojame medžiagų paieškoms ir derinimui 
sugaišto laiko, degalų ir kitų išlaidų, dažniausiai pasirinkusieji visą komplektą 
ženkliai sutaupo, nes gauna ir geresnę nuolaidą, ir ilgesnes garantijas. Be to, 
žmonės vis atsakingiau vertina naudojamų žaliavų ekologiškumą, tvarumą, 
pastato gyvavimo ciklo etapus, tokius kaip lengva priežiūra ar net pakarto-
tinis perdirbimas naudojimo ciklo pabaigoje“, – teigia Mantas Grigaliūnas, 
suomišką plieninę stogo dangą gaminančios bendrovės „Ruukki Products“ AS 
rinkodaros vadovas Baltijos šalims. 

Jo žodžius patvirtina ir faktas, kad „Ruukki Construction“, plieninių stogų ir 
fasadų gamybos lyderė Skandinavijos ir Baltijos šalyse, įsipareigojo tapti 
pirmąja įmone statybų rinkoje, tieksiančia klientams plieno produktus, kurių 
gamybai nebus naudojamas joks iškastinis kuras. „Ruukki“ plieno produktai 
statybai, remiantis HYBRIT technologija, bus gaminami neišskiriant į aplinką 
anglies dvideginio. Iki pristatydama rinkai, „Ruukki“ kartu su pasirinktais klien-
tais planuoja išbandyti šį plieną jau visai netrukus.
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POŽIŪRĮ KEIČIA KARTI PATIRTIS 
„Ruukki“ atstovo teigimu, tokius požiūrio poky-
čius pirmiausia lėmė jau sukaupta patirtis, ypač 
prasta, matant liūdnas bandymų taupyti dėl ko-
kybės pasekmes. Pirmiausia, akis bado iš įvairių 
tiekėjų surankioto stogo išoriniai pokyčiai. Pa-
vyzdžiui, jei stogo lakštai yra vieno gamintojo, 
lankstiniai arba lietaus sistema – kito, jie blunka 
nevienodai, laikui bėgant vis labiau ryškėja jų 
skirtumai: matyti, kad vienos detalės yra puikiai 
išsilaikiusios, nepakeitusios spalvos, o kitos jau 
po poros metų tarsi apsineša apnašomis, blun-
ka, rūdija, pasidengia dėmėmis. 

„Buvo net tokių atsitikimų, kai nekokybiškais 
dažais dažytos stogo detalės žiemą nudažė jas 
dengiantį sniegą. Žmonės pasakojo, kad tų ele-
mentų net ir pakeisti paskui negalėjo, nes juos 
pardavusios įmonės tiesiog nebeliko rinkoje“, – 
atvejais iš gyvenimo dalijasi M. Grigaliūnas. 

Siekdami sumažinti stogo dangos kainą, kai 
kurie gamintojai manipuliuoja ir plieno storiu. 
Pavyzdžiui, iš Rusijos, Ukrainos atkeliauja vos 
0,35 mm storio plieno lakštai, kuriuos patys 
tokių produktų pardavėjai juokaudami vadina 
stogo folija. Tačiau juokai čia menki: tokio sto-
go šeimininkas ne tik nesutaupo, bet ir patiria 
didelių nuostolių, o vietoj patikimo stogo turi 
galvos skausmą.   

Anot specialisto, skiriasi ir paties plieno tech-
ninės charakteristikos. Stogo dangai šiltuose 
kraštuose, kur nėra sniego apkrovų, tinka ir 
minkštesnis plienas, o Lietuvoje, kur sniego 
sluoksnis gali siekti ir 60 cm, tokia stogo danga, 
neatlaikiusi apkrovų, gali deformuotis. „Tokių 
vaizdų, kai per dangą ima ryškėti stogo grebės-
tai, jau esam matę“, – sako M. Grigaliūnas. 

Plieno lakšto kokybę lemia ir cinko sluoksnio 
storis, ir paviršiaus padengimas poliesteriu ar 
polimeru, kurių atsparumas atmosferos povei-
kiui gali smarkiai skirtis. 

STOGO SISTEMOJE SVARBI 
KIEKVIENA DALIS     

Per daugybę metų skandinavišką „Ruukki“ koky-
bės standartą sukūrusios bendrovės atstovui 
apmaudu, kad dėl įvairių padirbinių ar nekoky-
biško stogdengių darbo nukenčia ir jų pačių 
prekės ženklas, o apie plieninę stogų dangą 
kuriami įvairiausi mitai.    

Pavyzdžiui, jei neužtikrinamas stogo sanda-
rumas, dengiant nepanaudojamos tinkamos 
akustinės tarpinės, plieninis stogas barška lie-
tui lyjant. Taip atsiranda mitai, kad visos stogo 
dangos iš plieno turi garso izoliacijos problemų. 
Tačiau tai tik prasto darbo arba prastų gaminių 
problema.

Su „Ruukki“ stogų prekybos partneriais ben-
dradarbiaujantys stogdengiai yra apmokyti 
dirbti su šiomis sistemomis, tiksliai laikosi visų 
reikalavimų, naudoja visus sandarumui ir kitoms 
stogo savybėms užtikrinti reikalingus elemen-
tus. Ypatingo profesionalumo ir kruopštumo 
reikalauja ir skardinimo darbai aplink kaminus, 
stoglangius. Jei nesilaikoma technologijos, 
stogo sistema neveikia, pažeidžiamas stogo 
funkcionalumas. 

Specialistai pabrėžia, kad stogas – tai kur 
kas daugiau nei tik stogo dangos lakštai. Tai 
sistema, kurioje svarbi kiekviena dalis, ar tai 
būtų mažas sraigtelis, sandarinimo tarpinė, 
lietvamzdžiai, pakalimo profiliai, difuzinės stogo 
plėvelės, ar kiti stogo komplekto elementai – 
visi jie gali daryti didelę įtaką stogo sandarumui, 
saugumui, ilgaamžiškumui ir patrauklumui. Tik 
pasirinkus vieno gamintojo sistemą, visos šios 
kokybiško stogo savybės gali būti užtikrintos. 

RENKASI AUKŠČIAUSIOS 
KOKYBĖS GAMINIUS 

„Esame suinteresuoti, kad žmonės įsigytų visą 
sistemą, nes tik tuomet gali užtikrinti kokybę ir 
stogo dangos ilgaamžiškumą. O tuomet, kai jis 
būna surankiotas ir sudėliotas iš įvairių gamin-
tojų elementų, niekas už nieką neatsako ir jokių 
garantijų duoti negali“, – pabrėžia M. Grigaliūnas. 

Anot jo, rinkdamiesi bet kurią stogo dangą, 
pirkėjai pirmiausia domisi dangos kvadratinio 
metro kaina. O pradėti reikėtų nuo visų stogui 
reikalingų medžiagų ir darbų sąmatos. Suskai-
čiuoti reikia viską: medinei konstrukcijai reika-
lingų medžiagų ir darbų kainą, stogo dangą ir jos 
dengimo darbų kainą. Taip pat svarbu įvertinti 
ir įvairių priedų – lietvamzdžių, latakų, sniego 
užtvarų, įvairių tvirtinimo detalių ir kt. kainą. 
Tuomet viską susumavus paaiškėja, kad stogo 
dangos lakštų kaina sudaro palyginti nedidelę 
visos stogo sąmatos dalį, tačiau galutinė gera 
stogo išvaizda, ilgaamžiškumas ir garantijos, 
pasirinkus kokybiškesnę dangą, skiriasi akivaiz-
džiai.

„Nors pasiūla rinkoje didžiulė, prekeiviai vilioja 
mažomis kainomis, galiu tvirtai pasakyti, kad 
vis dažniau žmonės renkasi tvaresnius, ilga-
amžiškesnius, t. y. aukščiausios kokybės klasės 
produktus – šiuo metu jų pardavimo apimtys 
sudaro daugiau nei pusę bendrovės „Ruukki“ 
pardavimo Lietuvoje“, – teigiamai pokyčiais 
džiaugiasi M. Grigaliūnas.  

KOKYBIŠKŲ PLIENINIŲ STOGŲ 
GYVAVIMO CIKLAS

2020 metais Pasaulio plieno asociacija (angl. 
Wordsteel) atliko nepriklausomą tyrimą trijų po-
puliarių stogų dangų medžiagų gyvavimo ciklui 
įvertinti. Tyrimas buvo atliktas siekiant suprasti 
plieno, bitumo ir betono aplinkosaugines savy-
bes ir apėmė įvairių stogo dangų gyvavimo ciklo 
etapus nuo statybų iki eksploatavimo pabaigos. 
Poveikis klimatui buvo vertintas:

• medžiagų gamybos procese; 

• įrengiant stogo konstrukciją; 

• įskaitant pristatymą ir pakavimo medžiagas; 

• eksploatavimo ir priežiūros laikotarpiu (60 
metų); 

• gyvavimo ciklo pabaigoje, t. y. perdirbant ar 
išgabenant utilizuoti. 

Tyrimas kiekybiškai įvertino šešių skirtingų sto-
go sprendimų poveikį aplinkai per visą gyvavimo 
ciklą. Jam pasirinktas tipiškas vienbutis namas 
su 150 m2 ploto stogu, naudojamu šešis de-
šimtmečius. Gyvavimo ciklo vertinime dalyvavę 
stogai buvo dengti plienine, betonine arba bi-
tumine stogo danga. Rezultatai atskleidė, kad 
plieninis stogas yra tvariausias pasirinkimas, 
jo poveikis aplinkai, klimato kaitai yra net iki 60 
proc. mažesnis. 

Plieniniai stogai yra draugiškesni aplinkai dėl 
jų ilgaamžiškumo, itin paprastos priežiūros ir 
perdirbimo galimybių. Plieninius stogus galima 
beveik 100 proc. perdirbti ir panaudoti pakar-
totinai.
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TV BOKŠTAS – ŽVAIGŽDĖ 
VILNIAUS PANORAMOJE

Įsibėgėja aukščiausio Lietuvos pastato, inžineriniu požiūriu unikalaus statinio – Vilniaus televizijos bokšto 
rekonstrukcija. Iki 2023 metų pabaigos į statinio rekonstrukciją numatoma investuoti apie 15 milijonų eurų. 
Televizijos bokštas taps dar ryškesne žvaigžde Vilniaus architektūrinėje ir turistinėje panoramoje.

326 metrų aukščio Vilniaus televizijos bokštas 
įtrauktas į Kultūros paveldo registrą. Jis yra 
tarp lankomiausių turistinių objektų. Bokštas 
statytas 1980 metais ir iki šiol nebuvo atliktas 
jo kapitalinis remontas. 2021 metų sausį pra-
dėti rekonstrukcijos darbai, kuriuos numatoma 
vykdyti keturiais etapais per trejus metus. Pir-
mojo etapo metu iki 2022 metų liepos mėnesio 
planuojama įrengti atvirą terasą virš restorano 
„Paukščių takas“, pakeisti fasadą ir langus vir-
šutinėje (20–21 a.) ir apatinėje (2–3 a.) bokšto 
dalyje, modernizuoti gaisro gesinimo ir įrengti 
monitoringo sistemą. 

Antrojo etapo metu – iki 2023 metų gruodžio 
mėnesio ketinama suremontuoti vidines 
patalpas viršutinėje bokšto dalyje (18–22 a.) 
ir rekonstruoti liftus bei sukamą platformą 
„Paukščių take“.

Trečiojo etapo metu – iki 2023 metų gruodžio 
mėnesio numatoma rekonstruoti vidines patal-
pas 1–2 ir 4–12 aukštuose. Ketvirtojo etapo metu 
iki 2023 metų pabaigos numatomi tokie darbai 
– TV bokštą supančių erdvių atnaujinimas ir 
pertvarkymas, požeminės galerijos į TV bokštą 
ir transformatorinės rekonstrukcija, požeminės 
automobilių statymo aikštelės statyba, lauko 
kavinės įrengimas, Sausio 13-osios aukų atmi-
nimo obeliskų atnaujinimas, lauko inžinerinių 
tinklų tvarkymas bei kiti teritorijos atnaujinimo 
ir pertvarkymo darbai.

Viso projekto įgyvendinimo metu planuojama 
rekonstruoti 3 700 kv. m televizijos bokšto vi-
dinių erdvių. Tai leis lankytojams atverti naujas 
patalpas bei erdves, kurių bendras plotas bus 
2–500 kv. m.

Pirmaisiais metais po rekonstrukcijos (2024–
2025 m.) planuojama, kad lankytojų srautas 
išaugs iki 200 000 per metus. Prognozuojamas 
Vilniaus televizijos bokšto rekonstrukcijos atsi-
pirkimo laikotarpis – 12–15 metų. 

Pasak Telecentro vadovo Remigijaus Šerio, 
Vilniaus TV bokšto rekonstrukcija leis ryškiau 
atsiskleisti jo architektūriniam ir kultūriniam 
unikalumui. Po rekonstrukcijos lankytojams 
bus atverta daugiau vidinių ir išorinių erdvių, 
kuriose jų lauks naujos veiklos, pramogos ir 
nauji potyriai, dėl ko bokštas taps dar ryškesne 
žvaigžde Vilniaus architektūrinėje ir turistinėje 
panoramoje.
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Nuotr.: Telecentras



SPECIALIZUOTI               SPRENDINIAI 
– TV BOKŠTO LAUKO TERASOS 
BETONAVIMUI IR HIDROIZOLIACIJAI

Vilniaus televizijos bokšto rekonstrukcija, kurią planuojama baigti 2024 metais, įsibėgėjo. Aukščiausio Lietuvoje 
pastato – TV bokšto, kurį valdo bendrovė „Telecentras“, – rekonstrukcija vykdoma keturiais etapais. Pirmasis etapas 
apima viršutinės bokšto dalies fasado kapitalinį remontą ir atviros išorinės aikštelės 20-ame aukšte – virš restorano 
„Paukščių takas“ – įrengimą.

Vilniaus televizijos bokšto (TV bokštas) atviros 
terasos remontas iškėlė nemažai iššūkių 
rangovams. Reikėjo ne tik įrengti atsparios dangos 
sistemą, bet ir išbetonuoti naują pagrindą. Senos 
metalinės dangos buvo šalinamos. Kompleksinį 
sprendinį čia pasiūlė UAB „Velve M.S.T.“ – išskirtinis 
MAPEI statybinės chemijos koncerno atstovas 
Lietuvoje. MAPEI koncernas – vienas iš lyderių 
teikiant aukštos kokybės sprendinius betono 
konstrukcijų apsaugai bei remontui ir savo 
asortimente turintis daugiau kaip 5 000 produktų. 

Lauko terasos pagrindui betonuoti prieš 
polimerinę dangą panaudota paruošto naudoti 
greitojo betono sistema „Topcem Pronto“. Šis 
siūlymas išsprendė logistinius mišinio pristatymo 
iššūkius, nes suteikta galimybę jį ruošti tiesiai lauko 
aikštelėje dideliame aukštyje. Taip pat įgyvendintas 
poreikis turėti didelio stiprio ir greitai džiūstantį 
pagrindą. Sistema leido pagreitinti polimerinės 
dangos įrengimo darbus.

TV bokšto betono konstrukcijų remontui naudotos 
PLANITOP bei MAPEGROUT serijos remontinių mišinių 
sistemos.

Deformaciniams profiliams montuoti panaudotas 
trijų komponentų epoksidinis greitai stingstantis 
montažinis mišinys MAPEPOXY L-MORTEL. Šis gaminys 
leido profilių montavimą atlikti greitai ir tiksliai 
fiksuoti elementus jų projektinėse padėtyse. 
Atskirose vietose judančioms siūlėms sandarinti 
įrengtos deformacinės TPE juostos MAPEBAND 
TPE, prie pagrindo fiksuotos epoksidiniais klijais 
ADESILEX PG1/PG2.

Paruošus pagrindus, visoje TV bokšto 
lauko terasos zonoje įrengta poliuretano 
pagrindo apsauginės dangos sistema 
MAPEI MAPEFLOOR PU/PD mDrive/mPark 
su specialia elastinga hidroizoliacine 
membrana MAPEFLOOR PU M. Ši sistema tinka 
naudoti tiek patalpų viduje, tiek išorėje. Ji 
išlieka elastinga esant žemai temperatūrai. 
Sistema gali būti įrengiama skirtingu storiu 
ir su skirtingais užpildais, priklausomai nuo 
paviršiaus naudojimo intensyvumo. 

IŠSKIRTINĖS ŠIOS SISTEMOS SAVYBĖS:

atspari vidutinėms ir didelėms 
mechaninėms apkrovoms;

nepralaidi vandeniui;

atspari chemikalams;

skirta naudoti laukui ir patalpų vidui;

ypač tinkama zonoms, veikiamoms 
dinaminių apkrovų bei šalčio ir šilumos 
ciklų bei ledo tirpinimo druskų;

atspari UV.

„Mūsų specialistai 
yra pasiruošę 
konsultuoti 
projektuotojus, 
rangovus ir 
užsakovus visais 
klausimais, 
susijusiais su 
MAPEI statybinių 
sistemų parinkimu 
ir panaudojimo 
galimybėmis.“

ARTŪRAS RUČINSKAS

Teigia koncernui MAPEI Lietuvoje atstovaujančios įmonės 
UAB „Velve M.S.T.“ projektų vadovas inžinierius 

Greitojo betono sistemos TOPCEM PRONTO įrengimas

Apsauginės dangos sistemos MAPEFLOOR PU/PD mPark/mDrive įrengimasInkaravimo mišinio MAPEPOXY L-MORTEL naudojimas



Aukščiausio Vilniaus pastato – TV bokšto – rekonstrukcija patikėta patyrusiam ir profesionaliam generaliniam 
rangovui. UAB „Nord Via“ veiklos principai – pagarba klientams ir partneriams, kokybiškas įsipareigojimų 
vykdymas, skaidrus projektų įgyvendinimas, nuolatinis tobulėjimas – lėmė šiai įmonei galimybę tapti generaliniu 
statybos rangovu išskirtinai svarbiame Vilniaus televizijos bokšto rekonstrukcijos projekte.

Generalinės statybų rangos bendrovės specia-
listai planavo ir organizavo visus statybos darbų 
procesus, buvo atsakingi už tinkamą, kokybišką 
statybos darbų atlikimą nustatytu laiku. 

Kaip sakė UAB „Nord Via“ generalinis direktorius 
Egidijus Vanagas, pagrindinis reikalavimas buvo 
atlikti darbus numatytais terminais ir pagal 
projektą, laikantis ypač griežtų darbų saugos 
reikalavimų. 

Dirbant aukščiausiame Vilniaus pastate, pasak 
pašnekovo, pagrindinis iššūkis buvo sulaukti 
tinkamų oro sąlygų, kurios reikalingos darbus 
vykdyti dideliame aukštyje. Laikantis aukščiau-
sių darbų saugos reikalavimų, planuojant ir 
atliekant darbus, buvo nuolat atsižvelgiama į 
oro sąlygas, nes dirbti statybos darbus tokia-
me aukštyje galima tik esant nedideliam vėjui, 

STATYBOS DARBAMS NESUTRUKDĖ 
NEI ORO SĄLYGOS, NEI LANKYTOJAI

o vėjo greitis ant žemės kai kuriais atvejais iki 
3 kartų skyrėsi nuo jo greičio TV bokšto viršuje.

Dar vienas generalinio rangovo sėkmingai įveik-
tas iššūkis vykdant TV bokšto rekonstrukcijos 
darbus buvo netrukdyti ir nenutraukti TV bokšto 
paslaugų teikimo, statybos darbus atlikti taip, 
kad bokštas viso rekonstrukcijos projekto 
įgyvendinimo metu nebūtų visiškai uždarytas. 
Vykstant rekonstrukcijos darbams, TV bokšto 
prieinamumas nenukentėjo – lankytojai gali 
patekti tiek į Sausio 13-osios memorialą, tiek 
ir į aukščiausiai Lietuvoje įsikūrusį restoraną 
,,Paukščių takas“. 

„Pažymėtina, kad per visą statybos laikotarpį 
bokštas buvo veikiantis objektas ir nebuvo 
sustabdęs savo veiklos dėl statybos darbų. 
Taigi vienas iš pagrindinių iššūkių buvo statybos 

darbus planuoti taip, kad jie netrukdytų užsa-
kovo veiklai bei imtis visų priemonių apsaugant 
užsakovo turtą ir lankytojus. Tai buvo ypač su-
dėtinga, nes viename darbų etape turėjo būti 
keičiamas TV bokšto stogas, po kuriuo veikia 
kavinė“, – pasakoja E. Vanagas. 

Nemenkas papildomas iššūkis įveiktas ir prista-
tant statybines medžiagas į darbo zoną, kuri yra 
168 metrų aukštyje. Tam buvo naudojamas bū-
tent šiam objektui suprojektuotas ir pagamin-
tas pakėlimo įrenginys, kuris buvo sumontuotas 
TV bokšto išorinėje dalyje.

UAB „Nord Via“ užsiima ne tik generalinės ran-
gos, bet ir projektavimo, renovacijos ir restau-
racijos, statybos projektų valdymo bei bendrai-
siais statybiniais darbais. 

www.nordvia.lt      /   KOKYBĖ LAIKU
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KLAIPĖDOS LEZ JAU PRADĖJO 
Nuotr.: Andrius Pelakauskas
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DIRBTI „REHAU“ GAMYKLA 
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Greičiau nei per metus pastatyta moderni 
Vokietijos polimerų gamybos milžinės „Rehau“ 
gamykla Klaipėdos laisvojoje ekonominėje 
zonoje (LEZ) sausio 20-ąją oficialiai atidaryta ir 

jau pradėjo darbą visu pajėgumu. 

Objektas: polimerų gamykla

Užsakovas: Vokietijos kompanija „Rehau“ 

Adresas: Pramonės gatvė, Klaipėdos LEZ 

Generalinis rangovas ir vystytojas: UAB „YIT Lietuva“ 

Projektuotojai: UAB „Bendrieji statybų projektai“ (projekto 

vadovė – Justina Jankauskienė; architektė – Laura Bagdžienė)

Plotas: apie 19 tūkst. m²

Statybos pradžia: 2020 m. gruodis

Statybos pabaiga: 2021 m. lapkritis  
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Dabartiniame etape gamykloje bus sukurta 
apie 100 darbo vietų, vėliau „Rehau“ komanda 
plėsis ir pasiūlys darbą dar dešimtims žmonių 
– pastatas suplanuotas 200 darbuotojų. Klai-
pėdoje „Rehau“ gamykla gamins grindų šildymo 
vamzdelius. Vokietijos kompanijos polimerų 
sprendiniai naudojami automobilių, statybų, 
baldų, aviacijos ir kitose pramonėse. 

„Rehau“ visame pasaulyje turi daugiau nei 170 
biurų, o jos metinė apyvarta yra apie 3 mlrd. EUR. 
Prieš dvejus metus kompanija visoje Europoje 
žvalgėsi vietos naujai gamyklai, o būtent Klai-
pėdos LEZ vokiečiams pasiūlė ne tik išplėtotą 
infrastruktūrą bei aktyvią verslo bendruomenę, 
bet ir įvairius sprendimus, leidusius kone pus-
mečiu paankstinti norimą veiklos pradžios datą. 

„Nepaisydami visų pandemijos suvaržymų ir 
daugeliu atvejų su kolegomis iš Vokietijos dirb-
dami nuotoliniu būdu, praėjus tik 12 mėnesių 
nuo statybų pradžios, jau turime visiškai pa-
rengtą objektą gamybos startui. Tai turbūt vie-
nas greičiausių ir efektyviausių gamyklos staty-
bos ir paleidimo projektų, pasiektų bendromis 
Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės, įmonių „YIT 
Lietuva“ ir „Rehau“ komandų Vokietijoje bei Lie-
tuvoje pastangomis“, – pranešime sakė „Rehau“ 
gamyklos vadovas Giedrius Kaukas.
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Gamyklą Vokietijos polimerų kompanijai „Rehau“ 
pagal „build-to-suit“ modelį Klaipėdos LEZ 
teritorijoje pastatė darnios miestų plėtros ir 
statybų bendrovė „YIT Lietuva“, kuri pernai lap-
kritį paskelbė sudariusi sutartį su investuotoju, 
Maltoje įsikūrusia įmone „Hili Properties“, dėl 
naujosios gamyklos įsigijimo. Įvykus sandoriui, 
„Rehau“ nuomosis gamyklą iš naujojo pastato 
savininko – įmonės „Hili Properties“. 

19 tūkst. kv. m ploto gamykla per rekordiškai 
trumpą laiką buvo suprojektuota ir pastatyta 
pagal individualius užsakovo poreikius. Visas 
projektas nuo sklypo paruošimo iki investuoto-
jo pritraukimo truko 12 mėnesių. Įgyvendindama 
gamyklos projektą „YIT Lietuva“ rūpinosi ne tik 
projektavimo ir statybų darbais, bet ir teisinių 
bei administracinių klausimų sprendimu, reikia-
mų technologijų įsigijimu. 

NUO PROJEKTAVIMO IKI REIKIAMŲ TECHNOLOGIJŲ ĮSIGIJIMO 

„YIT Lietuva“ vadovo Kęstučio Vanago teigimu, 
vos per metus iškilusi gamykla – įrodymas, 
kad naujo individualiems poreikiams pritaikyto 
pastato statybos gamybos įmonėms gali būti 
gerokai efektyvesnis kelias nei esamų standar-
tizuotų patalpų pritaikymas savo reikmėms.

„Nors projektas pasižymėjo kompleksiškumu, 
o įgyvendinant jį kilo papildomų iššūkių dėl 
pandemijos ir trukdžių tiekimo grandinėse, jis 
įgyvendintas sėkmingai ir laiku, iki lapkričio pa-
baigos. Projekto pabaigą vainikuoja sėkmingos 
investuotojo paieškos. Neabejojame, kad pro-
jektas bus naudingas visoms pusėms, o svar-
biausia – Klaipėdos regiono ir visos Lietuvos 
ekonomikai, prie kurios augimo prisidės viena iš 
pirmaujančių Vokietijos pramonės įmonių, vyk-
dydama veiklą naujoje aukščiausius standartus 
atitinkančioje gamykloje“, – sako K. Vanagas.

Anot K. Vanago, „build-to-suit“ projektų aktua-
lumas ir poreikis Lietuvoje toliau auga, tačiau 
jų gali imtis tik patyrę ir finansiškai pajėgūs 
vystytojai. „YIT Lietuva“ yra pasirengusi atliep-
ti esamus rinkos poreikius ir artimiausioje 
ateityje įgyvendinti daugiau panašaus pobū-
džio projektų. 

Bendrovė pagal „build-to-suit“ modelį neseniai 
taip pat pastatė bendrovės „Juta NT“ automo-
bilių prekybos ir paslaugų centrą, o anksčiau 
įgyvendino „Prismos“ prekybos centro projektą 
Vilniuje.

Pastatas projektuotas remiantis BREEAM 
standarto reikalavimais. Įgyvendinus projektą, 
pastatui suteiktas A++ klasės energinio naudin-
gumo sertifikatas.
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PRIORITETAI – SAUGUMAS, 
INOVATYVUMAS IR TVARUMAS

„Rehau“ gamyklos pastato patalpas sudaro trys 
funkcinės zonos, kurios aiškiai išreikštos jo ar-
chitektūroje. Prie Pramonės gatvės išdėstytas 
2 aukštų statinio korpusas, skirtas administra-
cinėms, buitinėms ir pagalbinėms gamybinėms 
patalpoms, taip pat atlieka reprezentacinę 
funkciją. Stačiakampės formos vieno aukšto 
statinio korpusas, orientuotas statmenai su 
administracijos korpusu, skirtas gamybai. Šiau-
rės rytų pusėje prie šio korpuso priblokuotos 
sandėliavimo patalpų tūris. 

UAB „Bendrieji statybų projektai“ projekto va-
dovė Justina Jankauskienė sakė, kad 4,959 ha 
ploto sklype gamybinis pastatas projektuotas 
numatant galimybę išplėsti gamybines patal-
pas. Įgyvendinant pagrindinius užsakovo reika-
lavimus dėl saugumo, inovatyvumo ir tvarumo, 
projektuojant parinktos atsparesnės ugniai 
medžiagos, įdiegtos efektyvios saugumo ir 
procesų valdymo sistemos.

Fasadų apdailos medžiagos parinktos šiuolai-
kiškos, ekonomiškos ir praktiškos. Pagrindinio 
fasado architektūrinė išraiška formuojama 

kontrasto principu: naudotos baltos ir tamsiai 
pilkos spalvos fibrocementinės plokštės. Admi-
nistracinio korpuso horizontalumas akcentuo-
jamas baltomis tūrinėmis juostomis, apšviesto-
mis tamsiu paros metu.

Pastato konstrukcijoms buvo keliami aukšti 
atsparumo ugniai reikalavimai. Pastato išori-
nėms sienoms panaudotos daugiasluoksnės 
plokštės su akmens vatos užpildu, kurių storis 
siekė net 200 mm. Stogui šiltinti pasirinktos 
PIR izoliacinės plokštės, atitinkančios aukštus 
priešgaisrinius reikalavimus. Siekiant pastato 
aukšto energinio naudingumo ir tvarumo, jo 
vėdinimą užtikrina mechaninio ir natūralaus 
vėdinimo sistemos. Vėsinimo ir vėdinimo įren-
ginių valdymas integruotas į pastato valdymo 
sistemą. 

Administracinio korpuso pirmajame aukšte su-
projektuotos pagalbinės gamybinės patalpos, 
turinčios tiesioginį ryšį su gamybos salėmis. 
Šiame aukšte taip pat numatytos inžinerinio 
aprūpinimo, sanitarinės patalpos bei laiptinės. 

Antrajame aukšte įrengtos biuro, buitinės ir 
poilsio patalpos. Ypatingas dėmesys skirtas 
vidaus aplinkos garso kokybei užtikrinti. Ins-
taliuotos atitinkamų reikalavimų pertvarinės 
sistemos, vidaus langai ir durys, akustinės 
apdailinės lubos. Papildomai izoliuotos tar-
paukštinės perdangos. Atsižvelgiant į galimą 
darbuotojų skaičiaus augimą, darbo ir poilsio 
patalpos erdvios, gausiai apšviestos natūralia 
šviesa. Gamybos ir administracijos darbuoto-
jams įrengtos poilsio patalpos, kavos kambarys, 
svečių priėmimo ir pasitarimo kambariai. Visos 
administracinio korpuso erdvės pritaikytos 
žmonėms su negalia. Vidaus patalpų interjeras 
– lakoniškas, racionalus, dizainas paremtas šios 
tarptautinės įmonės stiliaus grafinėmis nuoro-
domis. Visame pastate panaudota panaši spal-
vinė gama – tamsiai pilka, šviesiai pilka ir balta.

Sklype įdiegta automatinė įvažiavimo ir išva-
žiavimo kontrolės sistema. Išilgai pagrindinės 
gatvės suprojektuota 99 vietų lengvųjų auto-
mobilių aikštelė. Numatytos elektros įkrovimo 
stotelės elektriniams automobiliams. 
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„Rehau“ pastato su gamybos ir administracinių 
patalpų vėsinimui suprojektuotos bei integruo-
tos efektyvios ir pažangios sistemos. Patalpų 
mikroklimatą padeda užtikrinti UAB „Airwave 
Lietuva“ tiekta vėsinimo įranga. Administraci-
jos dalies patalpų vėsinimui bendrovė tiekė 
Japonijos gamintojo „Daikin“ dvivamzdę VRV 
sistemą, taip pat freoninius oras-oras šilumos 
siurblius prie vėdinimo įrenginių ir „Sky Air“ tipo 
„Daikin“ kondicionierius, skirtus vėsinti serverių 
patalpas. Japonų įrangos gamintojas „Daikin“ 
yra freoninių sistemų lyderis pasaulyje. „Daikin“ 
išrado ir pirmieji pradėjo naudoti VRV sistemas 
pastatų vėsinimo poreikiams užtikrinti.

Administracinės paskirties patalpose nuolatinį 
mikroklimatą palaiko VRV tipo oro vėsinimo 

sistema kartu su „oras-oras“ tipo šilumos si-
urbliais, kurie gali ne tik šaldyti, bet ir šildyti 
patalpas pereinamuoju tarp sezonų laikotarpiu. 
VRV sistemos šilumos ir šalčio paskirstymo 
technologija, pagrįsta kintamu freono srautu ir 
temperatūra sistemoje, leidžia tiksliai pritaikyti 
sistemos efektyvumą atsižvelgiant į energijos 
poreikį atskirose pastato zonose. 

Serverinių vėsinimui skirta įranga yra pritaikyta 
veikti šaldymo režimu esant itin žemai tempe-
ratūrai ir veikia nestabdoma visus metus. „Sky 
Air“ tipo „Daikin“ įrenginiai užtikrina sezoninį 
efektyvumą – priklausomai nuo metų laiko, jie 
tinka tiek patalpas vėsinti ir kondicionuoti, tiek 
ir šildyti, yra universalūs, tad gali būti naudojami 
įvairiausios paskirties patalpose. Šie išskirti-

niai, energiją taupantys mikroklimato valdymo 
sprendimai naudojami įvairaus dydžio patalpo-
se, pasižymi energiniu ir ekonominiu naudingu-
mu ir sukuria patalpose optimalų komfortą. 

„Rehau“ gamyklos statybos projekte daug dė-
mesio skirta efektyviam energijos naudojimui, 
UAB „Airwave Lietuva“ į tai atsižvelgė parenkant 
kondicionavimo sistemų įrangą. Visų pastatuo-
se integruotų „Daikin“ sistemų bendra šaldymo 
galia siekia 290 kW. Vėdinimo ir vėsinimo  įran-
gos valdymas integruotas į pastato valdymo 
sistemą, suprogramuoti režimai užtikrina efek-
tyvų energijos naudojimą. 

PASTATŲ VĖSINIMO POREIKIUS UŽTIKRINA EFEKTYVIAUSIOS SISTEMOS
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ŠVELNI ŠVIESA IR ENERGIJĄ 
TAUPANTYS ŠVIESTUVAI

„Rehau“ gamyklos projekte UAB „Šviesos technolo-
gijos“ rūpinosi kokybišku apšvietimu, kuris buvo ak-
centuojamas greta pagrindinių užsakovo reikalavimų 
– inovatyvumo ir tvarumo. Aukšta apšvietimo kokybė 
pasiekta įgyvendinus industrinius ypač aukšto efek-
tyvumo ir šviesos kokybės sprendinius. Parinkti šiuo 
metu didžiausio energinio efektyvumo šviestuvai, o 
didžiausias komfortas darbo zonoje užtikrintas su 
specialia lęšine akinimo kontrole, pasiekiant aukštą 
apšvietos lygį ir maksimalų komfortą.

Kiekvienai gamyklos pastato zonai buvo parinkti tin-
kamos optikos ir sklaidos šviestuvai. Gamybos zonas 
apšviečia linijiniai šviestuvai, kurie užtikrina akinimo 
kontrolę (UGR<19). Didelio efektyvumo šviesos diodų 
(LED) šviestuvai dėl labai mažo akinimo koeficiento 
neerzina akių, o sklinda tik į darbo vietą ir mažomis 
elektros sąnaudomis puikiai apšviečia patalpas.

Biuro darbo vietoms apšviesti reikėjo ne tik kuo 
efektyvesnio apšvietimo, bet ir nesenstančio dizaino 
sprendinių. Čia panaudoti gamintojo „Thorn Lighting“ 
aukštos kokybės lubiniai šviestuvai išsiskiria puikiu 
šiuolaikiniu dizainu. Taikant skirtingą šviesos kiekį 
ir skirtingų krypčių jos pasiskirstymą, technologija 
užtikrina visų toje pačioje zonoje dirbančių žmonių 
komfortą. 

Visame „Rehau“ projekte instaliuota daugiau nei 2000 
vienetų pasaulyje žinomų šviestuvų gamintojų „Thorn 
Lighting“, „Zumtobel“, „TM Technologie“, „Ligman“ ir 
„LuxonLED“ aukščiausios klasės gaminių, kurie yra nau-
jas požiūris į modernias apšvietimo sistemas. 

UAB „Šviesos technologijos“ specialistams pavyko 
rasti sprendimą, atitinkantį projekto užsakovų lūkes-
čius dėl energijos taupymo: visų panaudotų šviestuvų 
suminis efektyvumas yra didesnis nei 150 lm/W, net ir 
įvertinant dekoratyvinius šviestuvus – tai išskirtinis ro-
diklis, nes toks efektyvumas pasiektas įvertinant visus 
energetinius ir optinius praradimus
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PABIRĘ SPALVOTI MINKŠTASUOLIAI 
IR ERGONOMIŠKOS DARBO VIETOS 

„Rehau“ gamyklos biuro patalpose ergonomiškų 
darbo vietų ir poilsio erdvių įrengimu rūpinosi 
UAB „Narbutas Lietuva“. Komfortiškas darbo 
sąlygas pastato administracinėje dalyje kuria 
lietuviški baldai, pagaminti gamykloje „Narbu-
tas“ Ukmergėje.

Gamyklos interjero dizainas paremtas šios 
tarptautinės įmonės stiliaus vadovu – nusta-
tyti spalvų atspalviai šalti, neutralūs. Siekiant 
suteikti erdvėms jaukumo, minkštų baldų spal-
vos parinktos pagal „Rehau“ logotipo spalvas. 
Recepcijoje išskirtine elegancija neabejotinai 
traukia akį kolekcijos „Narbutas ICE“ modernus, 
griežtų linijų priimamojo baldas. O komfortiškai 
prisėsti kviečia „Arcipelago“ minkštasuoliai, ku-
rie pabirę ne tik recepcijos erdvėje, bet ir darbo 
kabinetuose.

Biure sukurta 30 darbo vietų. Jose dinamišką 
aplinką užtikrina reguliuojamo aukščio darbo 
stalai, kurie padeda darbo vietoje keisti kūno 
padėtį iš sėdimos į stovimą ir taip gerina savi-
jautą. Prie jų parinktos ergonomiškos, išskirtinio 
dizaino SURF kolekcijos darbo kėdės įkūnija sti-
lių ir komfortą be kompromisų.

Darbo zonoje apgyvendintas akustinis baldas 
„JAZZ Silent Box“ – tai tylos zona biuro darbo 
aplinkoje, skirta susitikimams, individualiai dirb-
ti ar tiesiog pailsėti, pagamintas iš specialios 
garsą sugeriančios medžiagos. Interjerui šis 
sprendimas suteikia papildomos estetikos.

Posėdžių salėse produktyviam darbui tinkamą 
ergonomišką aplinką kuria minimalistinio sti-
liaus kolekcijos „Nova“ darbo stalai, savo tiesio-
mis linijomis suteikiantys elegancijos pojūtį. Čia 
parinktos ergonomiškos, ilgai sėdėti skirtos EVA 
kolekcijos posėdžių kėdės. 

Užsienio tiekėjų baldų kolekcijų gaminiai stilin-
gai papildė šį projektą – virtuvėje parinkti italų 
gamintojo „Pedrali“ stalai ir „Infiniti“ kėdės.

UAB „Narbutas Lietuva“ komandos vienas 
didžiausių sėkmingai įveiktų iššūkių šiame 
projekte – pagal specialius reikalavimus supro-
jektuotos ir įrengtos gamyklos laboratorijos, 
metaliniai stelažai bei persirengimo spinteles 
darbuotojams.
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INŽINERINIAI TINKLAI ĮRENGTI PATIKIMAI
Didelės apimties darbus „Rehau“ gamyklos 
statybos projekte atliko UAB „Klaistvita“, kuriai 
buvo patikėta sklype įrengti lauko inžineri-
nius tinklus. Įmonė kokybiškai įrengė didelio 
diametro lietaus nuotekų tinklus (nuo D1000 
mm iki D200 mm), buitinių nuotekų vamzdynus 
(D160-D315), taip pat – vandentiekio ir prieš-
gaisrinio vandentiekio tinklus (D110-D315). 
Sklype sumontuota didžiulė 36 m2 vandentiekio 
prijungimo ir apskaitos kamera.

Dauguma trasų buvo klojamos atviruoju būdu ir 
įrengtos dideliame gylyje. Lauko buitinių nuo-
tekų tinklų vamzdynai su šuliniais prijungti prie 

„Rehau“ gamyklos projekte UAB „Įžvalga“ patiki-
mai atliko visus surenkamų gelžbetonio kons-
trukcijų montavimo darbus.

PATIKIMOS IR ILGALAIKĖS 
METALO DANGOS

Pastato metalo konstrukcijoms, kurios turi 
tarnauti visą objekto eksploatavimo laikotarpį, 
keliami ypač aukšti reikalavimai, joms reikia pa-
tikimos dangos, kuri turi užtikrinti jų patvarumą 
ir suteikti veiksmingą apsaugą nuo korozijos bei 
pasižymėti ilga eksploatavimo trukme, todėl 
metalui dengti svarbu naudoti patikrintus ir 
išbandytus gaminius. 

„Rehau“ gamyklos metalo konstrukcijoms dažyti 
panaudotos dvi skirtingos „Tikkurila“ pramoni-
nės sistemos dėl reikalavimų dangos storiui. 

Vidaus metalo konstrukcijos dengtos dvi-
komponenčiais greitai džiūstančiais pusiau 
blizgiais poliuretaniniais dažais su antikorozi-
niais pigmentais „Tikkurila Temadur SC-F 50“. 
Šie dažai dengiami tiesiai ant metalo, greitai 
kietėja, todėl dengimo procesas yra spartus 
ir tai sumažina bendrą dažymo sistemos kainą. 
Sukuriamos dangos storis – 120 mikronų.

Lauko metalo konstrukcijoms dengti panau-
dotas gruntas „Tikkurila Temacoat Primer“ ir 
pusiau blizgūs  poliuretaniniai dažai „Tikkurila 
Temathane 50“. Dangos storis – 180 mikronų. 
Šie viršutinio sluoksnio dažai pasižymi ypatingu 
atsparumu atmosferos poveikiui ir dilimui.

Abiejų sistemų dažai turi poliuretaninių dervų, 
todėl gerai išlaiko spalvą ir blizgesį. Sudaro 
patvarią, lengvai valomą ir nekreidėjančią 
dangą. Patvarios pramoninės dangos sumažins 
objekto priežiūros išlaidas ir ilgai užtikrins gerą 
jo išvaizdą. Visos kompanijos „Tikkurila“ metalo 
dangos ir dengimo sistemos yra išbandytos 
tiek laboratorijose, tiek realioje aplinkoje.

miesto tinklų, infiltracinės nuotekų valymo sis-
temos. Juos prijungti teko kelio važiuojamosios 
dalies ribose, kur neįmanoma kasti atviruoju 
būdu, todėl darbai buvo atlikti netrukdant eis-
mo: vamzdynai įrengti uždaruoju būdu gręžiant 
gruntą 5,5 m gylyje. 

Įmonės „Klaistvita“ komanda viena pirmųjų 
įžengė į gamyklos statybų aikštelę 2020 metų 
pabaigoje, o visus pagrindinius darbus objekte 
atliko žiemą, tad didžiausią iššūkį teko įveikti dėl 
nepalankių oro sąlygų. Gausiai lyjant, vanduo 
tvindė sklypą ir apsunkino labai šlapioje staty-
bų aikštelėje atviruoju būdu klojamų inžinerinių 

tinklų įrengimą. Todėl darbams buvo naudojama 
tik vikšrinė technika. 

Gamyklos statybos projektas įgyvendintas per 
itin trumpą laiką, todėl dar vienu šio objekto 
išskirtinumu tapo labai glaudus kalendorinis 
darbų grafikas, o daug rangovų vykdė darbus 
vienu metu. Daugiau kaip 20 metų sėkmingai 
dirbanti patyrusi, patikima, stabili, kokybiškai ir 
nepriekaištingai paslaugas teikianti statybos 
įmonė UAB „Klaistvita“ neatsiliko nuo įtempto 
darbų grafiko, pritaikydama sukauptą patirtį.
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TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
– KOMPETENTINGOS 

KOMANDOS RANKOSE 
„Rehau“ gamykla buvo statoma įgyvendinant 
„built-to-suit“ modelį, o pastatas suprojektuo-
tas šiuolaikiškai, pritaikant pažangius, rinkoje 
patikrintus sprendinius. Šios statybos techninę 
priežiūrą vykdė UAB „Taem projektų valdymas“, 
kuriai patikėta kontroliuoti statybos darbų ko-
kybę, medžiagų atitiktį bei statybos procesų 
technologinių reikalavimų įvykdymą.

Kaip sakė įmonės rinkodaros direktorius Virgi-
nijus Palubinskas, šiam objektui reikėjo skirti 
kiek daugiau dėmesio dėl didesnio statybos 
intensyvumo: buvo siekta užtikrinti, kad vyk-
domi darbai būtų patikrinami nedelsiant, laiku 
reaguojant į bet kokius potencialius nuokrypius 
nuo kokybės reikalavimų ir išvengta netinkamai 
atliktų darbų bei jų perdarymo. Pasak pašneko-
vo, naudojamų medžiagų kontrolė yra vienas 

Uostamiestyje pastatytoje gamykloje, kurioje įrengtos 
naujausių technologijų gamybinės patalpos, atitinka 
įvairius tvarumo kriterijus, bus įdarbinta daugiau nei 
100 darbuotojų, o per ateinančius pora metų jų skaičius 
išaugs beveik iki 200. Gamykloje pagaminta produkcija 
eksportuojama į daugiau kaip 10 šalių. 

pagrindinių kokybės kontrolės elementų, todėl 
ir šiame objekte ji buvo atliekama kruopščiai, 
reikalaujant visiško nustatytų reikalavimų atiti-
kimo. 

„Projektui įgyvendinti buvo suplanuoti gana 
ambicingi terminai, todėl tai diktavo tiek darbų 
intensyvumą objekte, tiek poreikį prisitaikyti 
prie įvairių oro sąlygų, antai, inžinerinių tinklų 
klojimas santykinai dideliame gylyje sutapo su 
gausesniais krituliais pasižymėjusiu lapkričio–
sausio laikotarpiu. Taigi teko patirti šiokių tokių 
nepatogumų dėl meteorologinių sąlygų“, – apie 
kilusius iššūkius sakė V. Palubinskas.

Statybos procesams bei kokybei valdyti objek-
te buvo naudojamos skaitmeninės technolo-
gijos, padedančios statybos priežiūrą vykdyti 

efektyviau ir patogiau, leidžiančios dalytis 
informacija, operatyviai formuoti užduotis bei 
pastabas rangovams ir subrangovams, tiksliai 
nurodyti užduoties vykdymo vietą skaitmeninia-
me pastato modelyje ir laiku fiksuoti užduočių 
vykdymą. 

„Džiugu, kad būtent tokiuose kompleksiškuo-
se, reikšminguose objektuose, kur reikalingas 
sąžiningas, kruopštus darbas bei aukšta spe-
cialistų kompetencija, užsakovai pasirenka UAB 
„Taem projektų valdymas“ paslaugas“, – tei-
gė V. Palubinskas.
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PROTINGI LANGAI: ENERGIŠKAI 
EFEKTYVŪS IR GAMINANTYS 
ELEKTROS ENERGIJĄ

Pastaraisiais metais langų 
gamintojai siekia, kad gaminiai 
išsiskirtų ne tik aukštomis 
šiluminėmis savybėmis, bet 

ir kitomis naujovėmis – pasižymėtų 
saulės kontrolės savybėmis, būtų 
lengvai valdomi ir net gamintų 
saulės energiją. Pastaraisiais metais 
kuriamus išmaniusiuosius langus 
galima laikyti ateities langais, nes 
jie yra išmanūs, atitinka energinio 
efektyvumo reikalavimus, yra tvarūs 
ir ilgaamžiai.

Autorius: Vaiva Didžiulytė
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Esame įpratę, kad langų – tiek profilių, tiek sti-
klo paketų progresas dažniausiai matuojamas 
jų šiluminių savybių gerinimo kryptimi. Tačiau 
atrodo, kad langų šiluminių savybių ribos jau 
pasiektos, gamintojams technologiškai nebe-
apsimoka mažinti tūkstantąsias šilumos perda-
vimo koeficiento dalis po kablelio. Tiesa, išlieka 
profilių gylio mažinimo tendencija, bet ji irgi 
nėra beribė. Tad pasauliniai profilių gamybos 
lyderiai suka langų išmanumo kryptimi.

Specialistai pabrėžia, kad stiklo paketai seniai 
nebėra vien šilumos ar garso izoliacija, jie nau-
dojami dėl saugumo, patalpoms apsaugoti. 

ELEKTROS ENERGIJĄ 
GAMINANTYS LANGAI

Pastaraisiais metais ypač didėja energiškai 
efektyvių stiklų poreikis, kurie, palyginti su 
paprastais stiklais, kelis kartus sumažina ener-
gijos sąnaudas ir galimus šilumos nuostolius. 
Viena iš tendencijų – langai, gaminantys elek-
tros energiją. Atsinaujinančios saulės energi-
jos populiarumą augina ir didėjantis visuome-
nės sąmoningumas ir noras ilgainiui sutaupyti 
– stiklo paketai gaminami su saulės elementais. 
Nuo šiol tampa populiaru daryti ne tik didelio 
ploto skaidrias būsto sienas iš stiklo paketų, 
bet ir grindis ar lubas. 

LANGAS SU APSAUGOS SISTEMA
Tokį langą galima vadinti išmaniuoju namų 
sargu. Sprendimas sukurtas atsižvelgiant į sta-
tistiką, kad apie 80 proc. įsilaužimų ir vagysčių 
įvyksta išdaužus langų ar durų stiklą, išlaužus 
varstymo mechanizmą. Gamintojai į lango pro-
filį integravo daviklius, kurie reaguoja ir perduo-
da signalą tada, kai tik kas nors prisiartina prie 
lango.

Tokia langų apsauga gali būti kelių lygių: vos tik 
įsilaužėlis prisiartins prie lango, stiklas pabąla, 
tampa nepermatomas, kitas lygis – įsijungia 
garsiniai ir šviesos signalai. Taip įsibrovėlis 
perspėjamas, kad nėra prasmės daužti lango, 
nes jau esi matomas. Dar aukštesnis apsau-
gos lygis, kai mechaniškai pažeidus rėmą ar 
stiklą signalas siunčiamas pagalbos tarnybai, į 
telefoną ir pan. Bet kuris apsaugos lygis labai 
naudingas, kai namuose nėra žmonių. 
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LANGAS SU REKUPERACINE SISTEMA
Šilto klimato šalyse populiaru rinktis langų 
sprendimus su rekuperacine sistema. Į lango 
rėmus integruojama principinė rekuperato-
riaus sistema, kai išeinantis šiltas oras sušildo 
įeinantį šaltą, tačiau sistemoje nereikalingi 
gremėzdiški vamzdžiai, ventiliatorius ir pan. Joje 
yra šilumokaitis ir jutikliai, reaguojantys į CO2, 
drėgmės kiekį ore ir pagal tai atidarinėjantys 
oro ištraukimo ir pritekėjimo sklendes. Į langą 
integruota vėdinimo sistema taupo inžinerinės 
įrangos kaštus ir kartu sprendžia šilumos nuos-
tolių problemą: nereikalinga brangi rekuperaci-
jos sistema, mažinami šilumos nuostoliai, garso 
izoliacija išlieka aukšta. 

IŠMANUSIS LANGO STIKLAS 
VEIKIA KAIP ŽALIUZĖS

Racionalūs vartotojai daug dėmesio kreipia 
ne tik į ilgaamžiškumą, saugumą, bet ir renkasi 
langus su saulės kaitrą kontroliuojančiais sti-
klais. Pastaruoju metu integruotos sistemos 
nuo saulės, montuojamos stiklo paketų viduje, 
ypač išpopuliarėjo. Tokios žaliuzės yra apsau-
gotos stiklo nuo išorinio poveikio, jos visuomet 
švarios ir nereikalauja priežiūros. Šios sistemos 
naudojamos ne tik langams, bet ir dėl privatu-
mo, pavyzdžiui, stiklinėms pertvaroms ligoninė-
se ar biuruose, langams į gatvę. Jomis taip pat 
žymiai efektyviau nei su ant langų kabinamomis 
žaliuzėmis galima reguliuoti saulės patekimą į 
patalpas. Taip pat stiklo paketai jau patampa ir 
elektros preke – valdomi elektra.
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SLENKANČIOSIOS SISTEMOS: 
KAI VIDAUS IR LAUKO ERDVĖ 
SUSILIEJA 

Kas gali būti geriau, nei saulėtą dieną plačiai atverti įstiklintas namo terasos ar žiemos sodo duris ir mėgautis 
saule bei nuostabia panorama. Plačiausiai atveriami langai ir durys – tai slenkančiosios sistemos, kurios 
populiarios ne tik šiltojo klimato šalyse. Atverti namus ir nuo ankstyvo pavasario iki pirmųjų šalnų mėgautis 
saule, gaiviu oru bei gamtos panorama galima ir Lietuvoje. Tai užtikrina šiuolaikinės slenkančiųjų sistemų 

technologijos. 

Statant modernius namus gamtos prieglobsty-
je, įspūdingi aplinkos vaizdai tampa prioritetu. 
Norime jais gėrėtis netrukdomi ir kuo daugiau 
laiko praleisti atvirame ore. Architektūriniai 
sprendimai nebeapsiriboja langais namo fa-
sade – populiarėja vis didesni stiklinimo plotai, 
kuriems pasirenkamos įspūdingų matmenų 
slenkančiosios sistemos.

Įmonės „Doleta“ Kauno regiono vadovė Lina 
Senvaitienė sako, kad šiuolaikinio stiliaus namų 
fasaduose įrengiamos slenkančiosios durų ir 
langų sistemos jau tapo įprastos – jos puošia 
beveik kiekvieną modernų namą, o kiekvienas jų 
konstrukcijų projektas yra unikalus. 

Išeiti į terasą dažniausiai naudojamos prasilen-
kiančios sistemos („Lift and Slide“) durys, kurios 
atveria ir sujungia vidų su lauko erdve, taip pat 
įleidžia į namus daug gaivaus oro ir dienos švie-
sos. Itin įspūdingai ir subtiliai atrodo berėmės 
prasilenkiančių durų konstrukcijos, suteikian-
čios fasadui vientiso stiklinio paviršiaus optinį 
vaizdą, o namui – modernumo. 

Nuotr.: V. Darulis (projekto autoriai – „Archispektras“)

Projektuojamos namo prasilenkiančios durys 
daromos kiek įmanoma platesnės. Jų matmenis 
galite planuoti drąsiai. „Šios sistemos gali būti 
įspūdingo dydžio: techninės galimybės leidžia 
įstiklintas fasado konstrukcijas su prasilen-
kiančiomis durimis pagaminti 14 m ilgio ir 4 m 
aukščio. Mūsų sertifikuotų prasilenkiančių durų 
nepralaidumo vandeniui bandymo rezultatas 
yra 750 Pa, o tai yra rinkoje analogų neturintis 
sprendimas“, - teigė L. Senvaitienė.

Konstrukcijas galima dalyti į dvi, keturias ar net 
šešias dalis, rinktis vienvėres arba suveriamas 
duris. Kuo platesnė varčia, tuo erdvesnis per-
ėjimas ir įspūdingesnis vaizdas. Durų varčia 
prasilenkia nustumta ant stacionarios dalies. 
Kai durų konstrukcija dvivėrė, varčias galite nu-
stumti į šonus – turėsite visiškai atvirą svetainę 
ir galėsite gėrėtis atsiveriančia erdve. Tokios 
sistemos taupo namų ar terasos erdvę, nes 
joms atidaryti nereikia vietos.

Net ir dideles slenkančiąsias konstrukcijas len-
gva atidaryti ir uždaryti, o integruota automa-

tinė langų valdymo sistema tai padarys už jus. 
Gamintojai gali į jas integruoti bet kokio storio 
stiklo paketus. 

„Kiekvienas slenkančiųjų sistemų projektas 
gali būti unikalus ir vienetinis, galime įgyven-
dinti išskirtines užsakovų užduotis ir architektų 
idėjas. Patyrusiam gamintojui nesudėtinga 
realizuoti bet kokį unikalių formų konstrukcijų 
projektą, kokio niekur kitur pasaulyje nėra“, – 
sako L. Senvaitienė. 

Langų projektavimo ir gamybos įmonė „Doleta“ 
kuria pažangius ir nestandartinius sprendimus 
ir gamina aukščiausios kokybės individualius 
medinius langus. Daugiau nei 80 proc. savo 
gaminių bendrovė eksportuoja. Sėkmę užtikrina 
įsiklausymas į kliento norus ir per 30 metų ko-
mandos sukauptos patirties taikymas, naudo-
jant naujausias technologijas ir moderniausius 
įrenginius, o svarbiausia – didžiulis noras augti 
ir tobulėti! 

+ 370 319 57 270

 info@doleta.lt

 www.doleta.lt 
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IŠMANIOSIOS ŠIUKŠLIADĖŽĖS 
PRESUOJA ATLIEKAS IR 
„KALBA“ ŽMOGAUS BALSU

Estijoje, Keilos miesto gatvėse, 2021 metų 
pabaigoje buvo sumontuotos 39-ios Ny-
derlandų gamintojo „Procomat B.V.“ šiukš-
liadėžės 120 L „WasteMate“. Išmanios, 

tvarios ir atliekas presuojančios šiukšliadėžės 
kalba žmogaus balsu.

Tai pirmasis toks isort.eu, „Procomat B.V.“ ofici-
alaus atstovo Baltijos šalyse, projektas. Prekės 
ženklą isort.eu valdo UAB „Elgaja“, atstovaujanti 
unikaliems įvairių atliekų rūšiavimo sprendimų 
gamintojams visame pasaulyje.

Keilos savivaldybė nutarė sumontuoti po dvi 
„WasteMate“ šiukšliadėžes vienoje vietoje. 
Viena jų skirta biologinėms atliekoms, o kita – 
perdirbamoms medžiagoms. Keilos pavyzdžiu 
greitai pasekė „Ülemiste“ prekybos centras 
Taline, o kurortiniame Pernu mieste „Waste-
Mate“ šiukšliadėžės dar testuojamos, tačiau 
atsiliepimai iš visų „WasteMate“ šiukšliadėžes 
naudojančių klientų ir testuotojų – būsimųjų 
klientų – tik geriausi. 
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Pagrindiniai privalumai – mažesnės atliekų 
surinkimo išlaidos ir mažesnis CO2 išmetimas. 
Tokias išmaniąsias šiukšliadėžes reikia pri-
žiūrėti nuo 5 iki 8 kartų rečiau, šiukšliadėžės 
vidinio konteinerio prisipildymo lygio stebėji-
mas esamu metu kompiuteryje arba telefono 
programėlėje. Antivandalinis įrangos korpusas 
puikiai atlaiko stiprius smūgius ir yra padengtas 
antigrafičio danga, prie kurios nelimpa dažai, o 
darbui ši įranga naudoja tik saulės energiją. 

Anksčiau Keilos savivaldybė, kaip ir dauguma 
kitų savivaldybių Estijoje ar Lietuvoje, būdavo 
numačiusios gatvių šiukšliadėžių ištuštinimo 
grafiką, tarkime, 2 kartus per savaitę, ir nie-
kas niekada neturėjo jokios statistikos, ar tos 
šiukšliadėžės būdavo ištuštinamos pustuštės, 
ar perpildytos. 

Dabar tiek šiukšles išvežančios įmonės, tiek 
ir savivaldybės atstovai savo kompiuteryje ar 

www.procomat.com/en/smart-bins

Apie produktą:

„WasteMate“ šiukšliadėžių talpa gali būti 120 L, 
200 L ir 240 L;

kaip vidinė talpa naudojami standartiniai 120 L ir 
240 L konteineriai su 2 ratukais;

viduje šiukšliadėžės įrengtas presas supresuoja 
atliekas po kiekvieno įmetimo;

šiukšliadėžės presas naudoja tik saulės 
energiją, o baterija gali veikti net 3 mėnesius 
nešviečiant saulei;

atliekų suspaudimas – nuo 5 (komunalinėms 
atliekoms) iki 8 kartų (popieriui ar plastikui), t. 
y. 120 L konteineryje galima sutalpinti nuo 600 iki 
960 L atliekų, o 240 L konteineryje – nuo 1 200 iki 
1 920 L! O tai reiškia – nuo 5 iki 8 kartų retesnį 
šiukšliadėžės ištuštinimą ir nuo 5 iki 8 kartų 
mažiau CO2 išmetimo ir surinkimo išlaidų;

specialioje programoje „CleanCityManager“ 
matoma kiekvienos šiukšliadėžės informacija 
lietuviškai apie atliekų įmetimo skaičių, 
ištuštinimo datas, prisipildymo lygį ir priminimą 
ištuštinti.

telefone mato ne tik kiekvienos šiukšliadėžės 
miesto gatvėse prisipildymo lygį esamu laiku, 
gauna priminimą tuštinti šiukšliadėžę, bet ir žino 
atliekų įmetimo skaičių. Tad vietoj visų senųjų 
šiukšliadėžių standartinio dviejų kartų ištuš-
tinimo kas savaitę dabar vienos „WasteMate“ 
šiukšliadėžės ištuštinamos kartą per mėnesį, 
o kai kurios kitos – 3 ar 6, t. y. tada, kai jos jau 
pilnos, bet neperpildytos. 

Kompiuterinė „CleanCityManager“ programa 
taip pat padeda numatyti šiukšliavežės maršru-
tą. Negana, Keilos savivaldybė užklausė gamin-
tojo apie galimybę visiems miesto gyventojams 
savivaldybės puslapyje rodyti šiuos duomenis 
esamuoju laiku.

Pasitaiko ir kuriozų. Šiukšliadėžės „WasteMate“ 
„kalba“ žmogaus balsu – padėkoja už įmestas 
atliekas, – todėl žmonės kartais atidarinėja 
šiukšliadėžę kelis kartus iš eilės vien dėl to, kad 

vėl ir vėl išgirstų „kalbančią“ šiukšliadėžę, nors 
atliekas įmetė tik kartą. Bet dėl tokių atvejų nėra 
jokių papildomų sąnaudų – tik geresnė žmonių 
nuotaika. 

Į kiekvienos šiukšliadėžės „WasteMate“ įrangą 
galima įrašyti bet kokį garsą – tiek paukščių 
čiulbėjimą, tiek miesto mero padėką už įmestą 
šiukšlę į šį konteinerį.

Visos „WasteMate“ šiukšliadėžės yra uždaros, 
atidaromos koja, apsaugančios nuo paukščių, 
laukinių gyvūnų ar oro sąlygų.

Kur „WasteMate“ šiukšliadėžės naudingiausios? 
Ten, kur daug žmonių – gatvėse, parkuose, pa-
plūdimiuose, autobusų, traukinių stotyse, oro 
uostuose, mokyklose, universitetuose, preky-
bos centruose.
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DRAUGIŠKOS APLINKAI 
INOVATYVIOS ATLIEKŲ 
TVARKYMO TECHNOLOGIJOS 

Autorius: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė
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Daugėjant gyventojų skaičiui mies-
tuose, didėja ir atliekų tvarkymo 
sprendimų poreikis, kaip būtų ga-
lima sutalpinti vis daugiau šiukšlių 

ir sumažinti jų išvežimo išlaidas bei ne-
leisti šiukšliavežėms didinti autotrans-
porto srautų miestų gatvėse. 

Prognozuojama, kad iki 2050 metų atliekų kiekis 
pasaulyje pasieks 4 milijardus tonų. Tai – dvigu-
bai daugiau, nei buvo prieš penkerius metus. 
Spartus augimas susijęs su didėjančiu miestų 
gyventojų skaičiumi ir vartojimo kultūros au-
gimu per pastaruosius kelis dešimtmečius. 
Siekiant sumažinti spaudimą aplinkai ir įtampą 
atliekų surinkimo sektoriuje, kuriamos išmanio-
sios atliekų tvarkymo technologijos ir sprendi-
mai. Galutinis tikslas yra surinkti ir išrūšiuoti kuo 
daugiau perdirbti tinkamų atliekų ir jas perdirbti. 
Europos Sąjungoje konkrečių atliekų srautų 
perdirbimo lygis skiriasi – nuo 66 proc. pakuočių 
atliekų iki 39 proc. elektros ir elektronikos atlie-
kų. Jungtinėse Amerikos Valstijose maždaug 
75 proc. atliekų srauto yra galimos perdirbti 
medžiagos, tačiau perdirbama tik apie 30 proc. 
Perdirbamos medžiagos yra stiklas, popierius, 
kartonas, metalas, plastikas, padangos, teksti-
lė, akumuliatoriai ir elektronika. Biologiškai skai-
džių atliekų, tokių kaip maisto ir sodo atliekos, 
kompostavimas ir kitoks pakartotinis naudoji-
mas taip pat yra perdirbimo būdas.
Inovatyvios technologijos pasitelkiamos tam, 
kad atliekų surinkimas būtų kuo efektyvesnis 
ir draugiškesnis aplinkai, surenkant, rūšiuojant 
ir perdirbant kuo daugiau atliekų, bei kuo eko-
nomiškesnis, optimizuojant išvežimą ir taupant 
logistikos sąnaudas. Daugumoje modernių 
atliekų tvarkymo sistemų įdiegtas daiktų in-
ternetas (IoT). Atliekos gali būti rūšiuojamos 
automatiškai. Šiukšliavežių maršrutus galima 
planuoti ir keisti pagal IoT sistemos sukauptus 
duomenis.
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IŠMANIAJAME MIESTE 
NĖRA ŠIUKŠLIAVEŽIŲ

Songdo tarptautinis verslo rajonas, Pietų Ko-
rėjos sostinės Seulo priemiestis, buvo vienas 
pirmųjų miestų, įdiegusių atliekų tvarkymo 
sistemą, nenaudojančią šiukšlių išvežimo sun-
kvežimių. Šio miesto gatvėse nevažinėja šiukš-
liavežės. Tai pasiekta įrengiant šiukšliadėžes, 
prijungtas prie daugybės požeminių pneuma-
tinių atliekų vamzdynų, jungiančių visus dau-
giabučius ir biurų pastatus – kiekvieną miesto 
pastatą. 

Pneumatiniai vamzdynai transportuoja šiukšles 
į automatizuoto atliekų surinkimo gamyklas, kur 
jos automatiškai rūšiuojamos. Atskirtos antri-
nės žaliavos išvežamos perdirbti, pūvančios 
užkasamos sąvartynuose arba deginamos šilu-
mos energijai, naudojamai miesto poreikiams, 
gauti. Ši sistema pašalina tradicinio atliekų 
surinkimo poreikį, pagerina rūšiavimą, suma-
žina energijos sąnaudas ir oro taršą gatvėse 
bei padidina bendrą atliekų tvarkymo sistemos 
efektyvumą. Songdo įdiegta pneumatinio atlie-
kų tvarkymo sistema ne tik sumažino anglies 
dvideginio išmetimą, bet ir sutaupė miesto biu-
džeto pinigų. Pneumatiniai vamzdžiai yra varomi 
oro kompresoriais, todėl jų energijos sąnaudos 
yra minimalios. Kadangi nenaudojami sunkveži-
miai, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija 
taip pat nebekelia rūpesčių. Iki 2014 metų viena 
iš pirmųjų pasaulyje įdiegtų sistemų valdyti rei-
kėjo tik septynių darbuotojų. 

IŠMANIOSIOS ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖS
Galėdami laisvai rinktis žmonės ne visada prisi-
verčia rūšiuoti atliekas į tinkamas, konkrečioms 
atliekoms ir perdirbti skirtas dėžes. Siekdama 
sumažinti netinkamą rūšiavimą, Lenkijos įmonė 
sukūrė išmaniąją šiukšliadėžę „Bin-e“, naudo-
jančią dirbtiniu intelektu pagrįstą objektų at-
pažinimą ir automatiškai rūšiuoja perdirbamas 
medžiagas į atskirus skyrius – stiklas, plastikas, 
popierius, metalas. Po rūšiavimo mašina plas-
tiko ir popieriaus atliekas suspaudžia ir stebi, 
kiek pripildytas kiekvienas dėžės sektorius. 
Duomenims apdoroti naudojama debesų kom-
piuterija. 

Išmaniosios šiukšlių dėžės pašalina žmogiš-
kąsias klaidas pradiniu rūšiavimo etapu, todėl 
perdirbimo įmonėse medžiagų apdorojimas 
yra greitesnis ir lengvesnis. „Bin-e“ optimizuo-
ja atliekų tvarkymą įrenginyje, todėl padeda 
sutaupyti išlaidų, darbo jėgos ir laiko, užtikrina 
tiksliai išrūšiuotas ir atskirtas žaliavas pagal jų 
kategorijas. Dėl plastiko ir popieriaus suspaudi-
mo dėžių ištuštinimo dažnis sumažėja perpus. 
Tokia išmani sistema gali sumažinti atliekų tvar-
kymo ir išvežimo sąnaudas net 80 proc. ir labai 
pagerinti darbo efektyvumą. 
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ATLIEKŲ LYGIO JUTIKLIAI
Namų ūkiai ir įmonės dešimtmečius naudojasi 
įprastomis atliekų surinkimo paslaugomis pagal 
išankstinį grafiką, kai atliekų išvežimas planuo-
jamas, pavyzdžiui, kartą per savaitę, tačiau tai 
ne visada yra pats efektyviausias pasirinkimas 
– dažnai konteineriai vežiojami pustuščiai arba 
yra perpildomi. Siekiant sumažinti nereikalingas 
šiukšliavežių keliones ir jų išlaidas, bet kokio 
dydžio atliekų konteineriuose ar šiukšliadėžėse 
įrengiami atliekų lygio jutikliai. 

Daiktų internetu pagrįsta atliekų tvarkymo sis-
tema, naudodama šiuos sumontuotus jutiklius, 
įspėja, kai reikia ištuštinti talpyklą. Tai didina 
atliekų surinkimo efektyvumą ir ekonomiškumą. 
Išmanūs įrenginiai su IoT pagrįstomis atliekų 
tvarkymo sistemomis kaupia ir saugo duomenis 
apie konteinerių pripildymo lygius, todėl atliekų 
išvežimo tarnybos gali analizuoti kaupiamus 
duomenis, planuoti ir numatyti, kaip dažnai rei-
kia ištuštinti konteinerius. Tai taip pat padeda 
išvengti konteinerių perpildymo ir jų aplinka 
išsaugoma tvarkinga.

SAULĖS ENERGIJA MAITINAMAS 
ŠIUKŠLIŲ PRESAS

Siekdamas padidinti surinkimo efektyvumą ir 
sumažinti kelionių į sąvartyną ir iš jo skaičių, ga-
mintojas „Ecube Labs“ sukūrė saulės energija 
maitinamą šiukšlių presą „CleanCUBE“. Šis prie-
taisas suspaudžia šiukšles, kai jos kaupiasi, ir 
taip padidina šiukšliadėžės talpą, taip pat renka 
ir perduoda duomenis apie talpyklos pripildy-
mą, o tai padeda optimizuoti atliekų išvežimo 
procesą. 

„CleanCUBE“ naudoja saulės energija maitina-
mą šiukšlių presą, kuris gali sutalpinti iki 5 kartų 
daugiau atliekų, palyginti su nesutankinamomis 
šiukšliadėžėmis, todėl atliekų išvežimo dažnis 
sumažėja iki 80 proc. Informacija, renkama 
realiuoju laiku, belaidžiu būdu perduodama į 
debesų platformą, skirtą stebėti ir duomenims 
analizuoti.
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ŠIUKŠLIAVEŽIŲ SVĖRIMO MECHANIZMAI
Šiukšliavežėse taip pat įrengiamos išmaniosios 
sistemos. Inovatyvūs svėrimo mechanizmai gali 
padėti stebėti atliekų talpos pripildymo lygį 
šiukšliavežės talpykloje ir sumažinti surinkimo 
keliones. Šie mechanizmai tai daro matuodami 
atliekų konteinerių svorį. Naudojantis sukaup-
tais duomenimis, prognozuojamas šiukšliave-
žės pripildymo lygis bėgant laikui. Atliekų su-
rinkimo įmonės gali pasitelkti šią technologiją 
siekdamos tiksliau numatyti, kaip dažnai reikia 
išsiųsti šiukšliavežes, ir prognozuoti, kokio 
dydžio teritorijoje arba iš kiek konteinerių jos 
galės paimti atliekas, o tai optimizuoja išveži-
mą, pagerina jų planavimą ir sumažina metines 
surinkimo išlaidas.

ROBOTAI ATLIEKŲ TVARKYMO 
CENTRUOSE

Atliekų rūšiavimas – labai svarbus ir atima labai 
daug laiko ir darbo jėgos. Tačiau rankinis rūšia-
vimas yra neefektyvus ir brangus, o dirbtinis in-
telektas yra puikus sprendimas tada, kai atliekų 
tvarkymo centrai per COVID-19 pandemiją susi-
dūrė su darbo jėgos trūkumo iššūkiu. Dirbtinio 
intelekto valdomų robotų darbas atliekų tvar-
kymo įmonėse padeda sumažinti darbo jėgos 
trūkumą. 

Šie robotai skirti tiksliai identifikuoti ir rūšiuoti 
perdirbti tinkamas medžiagas, didinant centro 
darbo efektyvumą ir sumažinant rankų darbo 
poreikį. Tai ne tik sutaupo perdirbimo centrų 
pinigus, bet ir padeda tiksliai išrūšiuoti antrines 
žaliavas, kurios kitu atveju atsidurtų sąvarty-
nuose. Atliekų rūšiavimo klaidos gali lemti ne-
tinkamą atliekų rūšiavimą, dėl to prarandamos 
galimybės perdirbti ar pakartotinai panaudoti 
antrines žaliavas. 

VIENKARTINIŲ GĖRIMŲ PAKUOČIŲ 
UŽSTATO SISTEMA

Vienkartinių gėrimų pakuočių užstato (depo-
zito) sistema – tai būdas surinkti vienkartines 
pakuotes, kai pirkėjas sumoka užstatą, kurį 
atgauna grąžinęs pakuotę. Daugkartinių gėri-
mų pakuočių (stiklo butelių) užstato sistemos 
pradžia siekia XIX amžių, kai gėrimų gamintojai 
siekė susigrąžinti butelius. Vėliau išryškėjo ir 
aplinkosauginė šios sistemos nauda. Vienkarti-
nių gėrimų pakuočių užstato sistema Lietuvoje 
veikia nuo 2016 metų. Taromatas – automatas, 
surenkantis tarą ir grąžinantis už ją užstatą – 
rūšiuoja pakuotes ir jas supresuoja ir taip su-
mažina jų tūrį.

Užstato sistema – vienas iš žiedinės ekonomi-
kos veiklos modelių. Užstatas vartotojus mo-
tyvuoja grąžinti pakuotes, kurios perdirbamos 
ir vėl virsta naujomis pakuotėmis ar kitais ga-
miniais. Taip atliekos paverčiamos antrinėmis 
žaliavomis, mažinamas naujų žaliavų poreikis 
bei energijos sąnaudos, o kartu ir šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų emisijos. Be to, šitaip 
surenkamos žaliavos yra švarios, tad jos gali 
būti efektyviai perdirbtos ir vėl naudojamos 
gamybai.
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ELEKTRONIKOS ATLIEKŲ AUTOMATAI
Netinkamai išmestos elektronikos atliekos gali 
būti kenksmingos tiek žmonėms, tiek aplinkai. 
Išmaniojo perdirbimo įmonė „ecoATM“ sukūrė 
JAV diegiamus elektroninių atliekų automatus, 
kurie leidžia iškeisti naudotą elektroniką į gry-
nuosius pinigus. Nors jie ne visada pasiūlo gry-
nųjų už sugadintus įrenginius, priima bet kokios 
būklės telefonus, planšetinius kompiuterius ir 
MP3 grotuvus bei užtikrina, kad jie būtų tinkamai 
perdirbami. 

Atliekų automatai siūlo neveikiančių įrenginių 
savininkams patogų būdą, kaip sutvarkyti šias 
pavojingas atliekas ir gauti grynųjų pinigų vieto-
je, kur įrengtas toks automatas, – maisto prekių 
parduotuvėse, prekybos centruose ir kitose 
didelėse parduotuvėse.

Lietuvoje elektronikos atliekas galima palikti 
specialiose gamintojų ir importuotojų įreng-
tose elektronikos atliekų priėmimo vietose. 
Buitinės technikos ir elektronikos atliekas iš 
gyventojų ir įmonių surenka ir jas tvarkančios 
įmonės. Vilniaus ir Kauno regionuose atliekų 
taksi elektroniką ir seną buitinę techniką iš 
namų paima ir išveža perdirbti.

AUTOMATINĖS ŠIUKŠLIAVEŽĖS 
ISTORINIUOSE AMSTERDAMO 

KANALUOSE 
Nyderlandų sostinė Amsterdamas atnaujino 
atliekų surinkimo sistemą pasitelkdamas iš-
maniąsias technologijas. Šiukšliavežėse buvo 
įdiegti svėrimo mechanizmai, o viešosiose 
vietose įrengtose šiukšliadėžėse sumontuoti 
pripildymo lygio jutikliai. 

Kasmet Amsterdame susidaro daugiau nei 300 
000 tonų atliekų. Daugumoje miesto rajonų 
įrengti požeminiai konteineriai. Tačiau miesto 
centre istorinių kanalų krantinėse požeminiai 
konteineriai nenaudojami. Istoriniame cen-
tre gyventojai ant šaligatvių palieka šiukšlių 
maišus, kuriuos du kartus per savaitę surenka 
šiukšliavežiai. Šiukšlių maišai bjauroja vaizdin-
gas kanalų krantines, trukdo praeiviams bei 
vilioja graužikus. Šiukšliavežės sukelia spūstis 
judriame miesto centre ir kelia pavojų, jų svo-
ris gadina trapias krantines ir kanalų bei šalia 
esančių namų konstrukcijas. 

Amsterdame suskaičiuojama per 160 kanalų. 
Tad mokslininkai sukūrė šiam vandens keliui 
autonominius katerius. Tai elektrinės „Roboat“ 

Pasaulio šiukšlių problema artimiausiu metu neišnyks, o 
tradicinės atliekų tvarkymo sistemos nėra pajėgios susidoroti 
su papildomomis šiukšlėmis. Įdiegtos pažangios atliekų tvarkymo 
technologijos didina efektyvumą, sumažina surinkimo išlaidas 
ir šiukšlių kiekį sąvartynuose. Dėl technologijų pasaulis tampa 
draugiškesnis gamtai. 

valtys, sumanytos kaip plaukiojantys šiukšlių 
konteineriai, kurie patys sugrįš į bazę, kai bus 
pripildyti atliekų. Plaukdama valtis skenuo-
ja aplinką, kad išvengtų susidūrimo su kitais 
objektais. Jei projektas bus sėkmingas, siste-
ma panaikins šiukšlių surinkimo prie šaligatvio 
poreikį istoriniuose rajonuose ir suteiks energi-
ją taupančią alternatyvą.
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